
BUKU RUJUKAN PGSD BIDANG MATEMATIKA 
 

 

 

 

 

MEMAHAMI KONSEP MATEMATIKA SECARA BENAR 
DAN MENYAJIKANNYA DENGAN MENARIK 

 

 

 

 
 

 

 

 

Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc 
 

 

 
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 
KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI 
2005 

 

 

 



 

 

 

ii  

 

 

 

PRAKATA 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan, karena atas anugerah dan kasih-Nya, maka 

buku berjudul “Memahami Konsep Matematika Secara Benar dan Menyajikannya 

dengan Menarik” ini  dapat diselesaikan. Buku ini ditulis sebagai rujukan bagi 

dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

untuk memahami konsep-konsep matematika yang mendasari materi matematika 

SD dan mengerti bagaimana cara menyajikannya secara benar. 

Secara garis besar buku ini memuat konsep-konsep dasar matematika yang 

perlu dipahami oleh para guru atau calon guru SD, kajian substansi materi 

matematika dalam kurikulum SD dan proses pembelajarannya. Oleh karena itu 

setiap bab menyajikan sekelompok konsep matematika dan kaitannya dengan  

materi matematika SD, serta proses pembelajarannya. Pada setiap bab juga 

disisipkan uraian dan beberapa contoh penerapan dari konsep-konsep matematika 

yang sedang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan para 

mahasiswa akan manfaat dalam mempelajari konsep matematika yang dimaksud. 

Uraian tentang penerapan konsep-konsep matematika tersebut dapat juga 

dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa SD dalam 

belajar matematika. 

Buku ini ditulis dalam 7 bab yang diawali dengan bab Pendahuluan. Pada 

bab ini disajikan hakekat matematika dan nilai edukasinya serta peranan 

matematika di Sekolah Dasar. Selanjutnya pada bab 2 disajikan penalaran dalam 



 

 

 

iii  

matematika. Materi ini sengaja disajikan mendahului materi-materi lainnya karena 

penalaran merupakan landasan untuk mempelajari konsep-konsep matematika 

selanjutnya. Pada bab 3 disajikan materi himpunan dan fungsi. Konsep himpunan 

dan fungsi merupakan konsep dasar dari semua obyek yang dipelajari dalam 

matematika. Pada bab 4 disajikan persamaan dan pertidaksamaan. Masalah 

persamaan dan pertidaksamaan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh 

siswa pada saat berlatih komputasi, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. Pada bab 5 disajikan geometri dan transformasi. Pemahaman 

pada konsep ini sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan daya tilik 

bidang dan ruangnya. Pada bab 6 dan 7 disajikan konsep-konsep lanjutan yang 

diperlukan oleh seorang guru atau calon guru SD untuk membekali siswanya 

dalam menghadapi materi-materi matematika pada tingkat pendidikan lanjutan. 

Konsep-konsep tersebut adalah peluang dan statistika dasar pada bab 6 dan 

pemecahan masalah pada bab 7. 

Buku ini terwujud karena adanya dukungan dari para rekan sejawat di 

lingkungan Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. 

Kepada mereka saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya dalam rangka 

memperbaiki buku ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menambah 

pengetahuan penulisan buku dengan mengikuti pelatihan  penulisan buku ajar D-II 

PGSD pada bulan Agustus 2004 di Jogjakarta. Pelatihan ini diselenggarakan oleh 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan 

Perguruan Tinggi (PPTK & KPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional. Kepada penyelenggara, segenap penatar dan 



 

 

 

iv  

pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih.  Terima kasih saya sampaikan 

pula kepada pihak Direktorat PPTK dan KPT Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah 

menugaskan saya dan mendanai penyelesaian buku ini. Secara khusus saya 

mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Armanto dari FMIPA Universitas 

Negeri Medan (UNIMED), yang telah memberikan pendampingan selama saya 

menyelesaikan penulisan buku ini. 

Kepada istri saya, Juliana Ririet Ellyperwati, dan anak-anak saya, 

Stanislaus Jiwandana Pinasthika dan Beatrix Jayanimittakirana Anindyakencana, 

saya berterima kasih atas kesabaran, pengertian dan dukungan mereka selama 

saya menyelesaikan buku rujukan ini. Saya persembahkan karya ini kepada 

mereka. 

Setiap karya tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran 

dari sejawat dan para ahli sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya 

penyusunan buku rujukan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, 

khususnya para mahasiswa PGSD peserta mata kuliah Matematika. 

 

 

Jember, Oktober 2005                                                  Antonius Cahya Prihandoko 
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BAB I 

MATEMATIKA: HAKEKAT, NILAI  

DAN PERANANNYA 
 

Matematika merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk 

mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu penguasaan terhadap 

matematika mutlak diperlukan dan konsep-konsep matematika harus dipahami 

dengan betul dan benar sejak dini. Hal ini karena konsep-konsep dalam 

matematika merupakan suatu rangkaian sebab akibat. Suatu konsep disusun 

berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi konsep-

konsep selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu konsep, akan 

berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep-konsep selanjutnya. 

Sepintas lalu konsep matematika yang diberikan pada siswa sekolah dasar 

(SD) sangatlah sederhana dan mudah, tetapi sebenarnya materi matematika SD 

memuat konsep-konsep yang mendasar dan penting serta tidak boleh dipandang 

sepele. Diperlukan kecermatan dalam menyajikan konsep-konsep tersebut, agar 

siswa mampu memahaminya secara benar, sebab kesan dan pandangan yang 

diterima siswa terhadap suatu konsep di sekolah dasar dapat terus terbawa pada 

masa-masa selanjutnya. Misalnya, jika sejak semula dalam suatu gambar segitiga 

guru selalu menunjuk bahwa alas suatu segitiga adalah sisi yang berada di bagian 

bawah dan tinggi selalu ditunjukkan oleh segmen garis vertikal yang tegak lurus 

terhadap sisi alas dan berujung di titik sudut di atas sisi tersebut, maka untuk 

selanjutnya siswa akan terus melakukan hal serupa.  Apabila dalam suatu ilustrasi 



 

 

2 

 

segitiga tidak ada sisi yang mendatar, maka siswa akan kebingungan untuk 

menentukan sisi alasnya, sebab siswa telah menangkap pengertian alas sebagai 

sisi segitiga yang horizontal dan berada di bawah. Berkenaan dengan konsep alas 

sebuah segitiga, sebenarnya ketiga sisinya memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sisi alas, dan tinggi segitiga ditunjukkan oleh jarak antara garis 

yang melalui sisi alas dengan garis yang sejajar sisi alas dan melalui titik sudut di 

hadapan sisi alas. Dengan demikian, sisi alas sebuah segitiga tidak harus selalu 

sisi bagian bawah dan tinggi segitiga juga tidak selalu harus ditentukan oleh 

segmen garis vertikal, sebab tinggi segitiga tergantung pada penetapan sisi alas. 

Sebagaimana contoh pada gambar 1.1, dalam segitiga ABC, jika sisi alasnya 

adalah AB maka tingginya adalah CX, jika sisi alasnya BC maka tingginya adalah 

AY, dan jika sisi alasnya adalah   AC maka tingginya adalah BZ. 

 

Gambar 1.1 Sisi alas dan tinggi pada segitiga ABC 

Contoh lain  yang masih berkaitan dengan konteks harafiah sebuah istilah 

adalah pada konsep persegipanjang. Banyak yang berpandangan bahwa panjang 
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suatu persegipanjang selalu lebih panjang daripada lebarnya. Apabila diketahui 

sebuah persegipanjang dengan panjang sisi-sisinya adalah 10 cm dan 8 cm, maka 

banyak siswa yang akan menetapkan sisi dengan ukuran 10 cm sebagai 

panjangnya dan sisi dengan ukuran 8 cm sebagai lebarnya. Pematokan konteks 

harafiah terhadap istilah panjang dan lebar pada sebuah persegipanjang tersebut 

bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi siswa manakala mereka dihadapkan pada 

masalah nyata di sekitarnya. Misalnya, jika kita pergi ke toko kain, maka si 

penjual hanya akan menanyakan berapa panjang kain yang dibutuhkan, sebab 

lebar kain sudah ditetapkan, misalnya 1,5 m. Apabila kita membeli kain dengan 

panjang 1 m, maka kita akan mendapatkan kain berbentuk daerah persegipanjang 

dengan panjang 1 m dan lebar 1.5 m. Berdasarkan contoh riil tersebut, ternyata 

“panjang” dari sebuah persegipanjang bisa lebih pendek daripada “lebarnya”. 

Oleh karenanya dalam konsep persegipanjang, istilah panjang dan lebar tidak 

perlu dideterminasikan secara harafiah, sebab istilah tersebut dimunculkan 

sebagai variabel untuk membedakan ukuran dari sisi-sisi sebuah persegipanjang.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Panjang dan lebar pada persegipanjang 

 

Siswa yang tidak mendapatkan konsep perkalian bilangan bulat secara 

benar pada waktu di sekolah dasar, akan berpandangan bahwa konsep 2 x 3 sama 

                         p 

 

 

l 

                         l 

 

 

p 



 

 

4 

 

dengan 3 x 2. Fakta 2 x 3 = 3 x 2 sebenarnya hanya merupakan kesamaan pada 

tataran hasil komputasi saja, dan kondisi ini menunjukkan berlakunya sifat 

pertukaran (komutatif) dalam perkalian bilangan bulat. Konsep 2 x 3 berbeda 

dengan konsep 3 x 2, sebab 2 x 3 = 3 + 3 dan 3 x 2 = 2 + 2 + 2. Ilustrasi yang 

paling jelas untuk konsep ini adalah resep dokter atau aturan pemakaian suatu 

obat. Biasanya pada kemasan suatu obat dituliskan aturan pemakaiannya, 

misalnya diminum 3 x 1 tablet sehari. Hal ini tidak menunjukkan bahwa obat 

tersebut diminum sekaligus 3 tablet dalam sekali pemakaian, tetapi memberikan 

suatu indikasi bahwa pemakaian obat tersebut dalam sehari adalah pagi 1 tablet, 

siang 1 tablet dan sore 1 tablet, sehingga 3 x 1 memiliki pengertian 1 + 1 + 1. 

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika 

harus diberikan secara benar sejak awal siswa mengenal suatu konsep, sebab 

kesan yang pertama kali ditangkap oleh siswa akan terus terekam dan menjadi 

pandangannya di masa-masa selanjutnya. Apabila ada suatu konsep yang 

diberikan secara salah, maka hal ini harus sesegera mungkin diperbaiki agar tidak 

menimbulkan kesulitan bagi siswa di kemudian hari.  

Pemahaman suatu konsep matematika secara benar mutlak diperlukan oleh 

seorang guru atau calon guru sebelum mereka mulai mengajarkan pada siswanya. 

Upaya ini sangat mendesak untuk dilakukan, khususnya terhadap para mahasiswa 

PGSD yang nantinya akan mengajarkan konsep-konsep awal matematika pada 

siswa sekolah dasar. Sebagai gambaran dari pemahaman para mahasiswa D-II 

PGSD terhadap beberapa konsep matematika, berikut disampaikan suatu contoh 

kasus. Sebagaimana pengalaman penulis mengajar mata kuliah Matematika pada 
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program studi D-II PGSD, masih banyak mahasiswa yang tidak paham perbedaan 

pengertian antara  a x b dengan b x a. Mereka umumnya menyatakan bahwa 

keduanya sama  dengan alasan bahwa operasi perkalian bilangan bulat bersifat 

komutatif. Mereka kurang menyadari bahwa sifat komutatif di sini hanya 

berorientasi pada hasil, sedangkan secara konsep keduanya berbeda. 

Ketidakpahaman ini disebabkan antara lain karena mereka mengabaikan konsep 

perkalian dan berpandangan bahwa yang penting sudah menguasai teknik 

perkalian itu sudah cukup bagi mereka. Jika seorang calon guru SD sudah 

berpandangan demikian, lalu bagaimana mereka dapat mengajarkan konsep 

matematika dengan benar nantinya. Pemahaman yang terbatas terhadap konsep 

alas dan tinggi dalam segitiga serta terhadap konsep panjang dan lebar dalam 

persegi panjang, sebagaimana telah dicontohkan di atas, juga dialami oleh banyak 

mahasiswa. Parahnya lagi ada yang berpandangan bahwa persegi berbeda dengan 

persegipanjang sebab semua sisi pada persegi ukurannya sama sedangkan pada 

persegipanjang tidak. Hal ini akhirnya membuat mereka memasukkan persegi dan 

persegipanjang pada kelas yang berbeda, padahal sebenarnya himpunan persegi 

merupakan himpunan bagian pada himpunan persegipanjang. Kasus-kasus 

semacam ini semakin bertambah banyak manakala matematika sudah menginjak 

pada konsep bilangan rasional dan pecahan, konsep bangun datar dan ruang, dan 

sebagainya. Masih banyak mahasiswa D-II PGSD yang ternyata tidak memahami 

perbedaan antara bilangan rasional dan pecahan; banyak juga yang belum 

memahami mengapa pada teknik pembagian pecahan sama dengan perkalian 

kebalikannya; banyak juga yang tidak mengetahui perbedaan antara sudut dan 
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titik sudut pada bangun ruang; dan bahkan yang lebih ironis, masih banyak 

mahasiswa yang menganggap sama antara bilangan dan angka. Dengan adanya 

berbagai masalah tersebut, maka dipandang perlu memberikan sumber belajar 

yang cukup bagi para guru atau calon guru SD, khususnya mahasiswa program 

PGSD, yang akan membantu mereka untuk dapat memahami konsep-konsep 

matematika dengan benar.    

Pada dasarnya, seorang guru matematika pada Sekolah Dasar harus 

menguasai konsep-konsep matematika dengan benar dan mampu menyajikannya 

secara menarik, karena menurut teori perkembangan kognitif Piaget, 

perkembangan kognitif siswa SD berada pada tingkat operasional formal, yakni 

siswa akan mampu memahami suatu konsep jika mereka memanipulasi benda-

benda kongkrit. Berangkat dari standar kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru matematika SD dan inisiatif untuk memberikan bekal yang cukup 

bagi para mahasiswa PGSD khususnya dalam memahami dan menyajikan konsep-

konsep matematika secara benar dan menarik, maka buku dengan judul 

“Memahami Konsep Matematika Secara Benar dan Menyajikannya dengan 

Menarik” ini disusun.  

Secara garis besar beberapa hal yang perlu dipahami oleh para guru atau 

calon guru SD dalam rangka mempersiapkan pembelajaran matematika sudah 

barang tentu berkenaan dengan konsep-konsep dasar matematika, analisis 

substansi materi matematika dalam kurikulum SD dan proses pembelajarannya. 

Hal pertama yang perlu dipahami berkenaan dengan pengkajian terhadap konsep-

konsep dasar matematika tersebut adalah masalah penalaran. Materi ini sengaja 
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disetting mendahului materi-materi lainnya karena penalaran merupakan landasan 

untuk mempelajari konsep-konsep matematika selanjutnya. Bagaimana pola 

berpikir yang benar dan alat apa yang diperlukan dalam belajar matematika perlu 

dipahami terlebih dahulu oleh seseorang yang akan belajar matematika. Selain 

memahami penalaran dalam matematika, seorang guru perlu melakukan analisis 

terhadap masalah penalaran yang ada dalam materi matematika SD serta 

bagaimana mengarahkan siswa SD untuk bernalar dengan benar. 

Setelah memiliki pemahaman yang cukup mengenai penalaran dalam 

matematika, maka hal selanjutnya yang perlu dipahami adalah tentang himpunan 

dan fungsi. Konsep himpunan dan fungsi merupakan konsep dasar dari semua 

obyek yang dipelajari dalam matematika. Pada saat seseorang belajar matematika, 

baik pada tingkat dasar maupun lanjut, disadari atau tidak, ia harus selalu 

berhadapan dengan himpunan dan fungsi. Sebagai contoh, jika seorang siswa 

belajar operasi penjumlahan bilangan bulat, maka dia sudah berhadapan dengan 

himpunan bilangan bulat, sehingga semua proses yang akan dilakukan harus 

berada dalam scope himpunan ini; sedangkan operasi penjumlahan yang 

dipergunakan merupakan sebuah operasi biner, yakni suatu fungsi yang akan 

memetakan setiap pasang bilangan bulat (a,b) dengan suatu bilangan bulat a+b. 

Atau pada tingkat lanjut, jika seseorang belajar integral, maka umumnya dia akan 

berhadapan dengan himpunan bilangan riil; dan integral yang dipergunakan 

merupakan suatu fungsi yang akan memetakan sebuah fungsi riil kepada fungsi 

riil lain yang merupakan integrasinya. Dengan demikian himpunan dan fungsi 
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merupakan hal mendasar yang perlu dipahami oleh seseorang yang belajar 

matematika sebelum dia mempelajari konsep-konsep lainnya. 

Konsep dasar yang mendapat porsi terbanyak dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar adalah konsep yang berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan. Masalah persamaan dan pertidaksamaan merupakan masalah 

yang selalu dihadapi oleh siswa pada saat berlatih komputasi, seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pada masalah penjumlahan 

bilangan cacah misalnya, siswa dituntut untuk mendapatkan nilai fungsi yang 

tepat dari suatu pasang bilangan cacah (a,b), dalam hal ini siswa harus dapat 

menentukan suatu bilangan cacah c yang nilainya sama dengan a+b. Demikian 

pula dengan masalah pertidaksamaan, dengan landasan yang kuat pada konsep 

kurang dari atau lebih dari, siswa akan mudah mengerjakan berbagai operasi 

hitung. 

Selain penguasaan terhadap masalah operasi hitung bilangan, hal lain yang 

juga perlu dikembangkan pada diri siswa sekolah dasar adalah pengembangan 

daya tilik bidang dan ruangnya, yakni dengan menyajikan materi unsur-unsur, 

bangun-bangun  dan transformasi geometri. Bagi seorang guru atau calon guru SD 

yang akan mengajarkan materi bangun datar, simetri, dan bangun ruang, perlu 

memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsep-konsep pangkal dan aksioma 

yang ada dalam geometri dan transformasinya. Hal ini sangat diperlukan agar 

merekapun dapat menyajikan konsep-konsep geometri yang benar bagi siswanya. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 

memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk menghadapi materi-materi 
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matematika pada tingkat pendidikan lanjutan. Selain penguatan terhadap konsep-

konsep matematika seperti yang sudah disebutkan di atas, maka diperlukan juga 

pengenalan pada konsep-konsep lanjutan seperti peluang, statistika dasar dan 

pemecahan masalah.   

Sebelum memulai pembahasan mengenai substansi matematika dan 

pembelajarannya, maka sebaiknya dipahami lebih dahulu tentang hakekat 

matematika, nilai-nilai yang terkandung dalam matematika, serta peranan 

matematika di sekolah dasar.  

 

A. Hakekat Matematika 

Banyak pendefinisian tentang matematika; ada yang mendefinisikan 

bahwa matematika adalah ilmu pasti; ada yang menyatakan bahwa matematika 

merupakan bagian dari ilmu pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi; ada 

yang mendefinisikan matematika sebagai ilmu pengetahuan tentang penalaran 

logis dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan; dan ada juga yang 

menyatakan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan tentang kuantitas dan 

ruang. Semua pendefinisian tersebut tidaklah salah karena masing-masing 

memiliki latar belakang tinjauan tersendiri terhadap matematika. Namun 

demikian, di balik begitu banyaknya pendefinisian tentang matematika, satu hal 

yang perlu dipahami dari matematika adalah hakekatnya.  

Apabila kita amati, obyek utama dalam matematika adalah himpunan dan 

fungsi. Pada waktu di sekolah dasar siswa dikenalkan pada bilangan dan 

operasinya: penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Secara tidak 
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langsung siswa diajak untuk mengamati karakteristik sebuah himpunan, baik 

himpunan bilangan cacah maupun himpunan bilangan bulat. Sedangkan operasi-

operasi yang diaplikasikan terhadap bilangan-bilangan tersebut merupakan fungsi 

yang diterapkan pada himpunan bilangan tersebut. Pada siswa juga dikenalkan 

bangun-bangun geometri, baik bangun datar maupun bangun ruang. Disini siswa 

diajak untuk mengenali sifat dan  karakteristik dari elemen-elemen pada 

himpunan bangun-bangun geometri, sedangkan transformasi geometri, seperti 

pencerminan, pergeseran, dan perputaran, merupakan fungsi yang dijalankan 

dalam himpunan bangun-bangun geometri tersebut. Demikian juga dalam 

statistika, siswa dihadapkan pada himpunan benda-benda dan menyajikannya baik 

dalam tabel maupun grafik yang mengkaitkan himpunan benda-benda tersebut 

dengan jumlahnya. Misalnya siswa diminta untuk mengamati macam dan jumlah 

kendaraan yang melintas di jalan depan sekolah mulai jam 09.00 sampai jam 

09.15. Dengan tugas ini siswa akan mengelompokkan kendaraan menurut 

macamnya, misalnya sepeda, becak, sepeda motor, mobil roda empat, truk, dan 

bus. Selanjutnya siswa akan melakukan pengamatan terhadap himpunan 

kendaraan tersebut berkenaan dengan jumlahnya masing-masing. Dengan 

menyajikan laporannya, baik berupa tabel maupun grafik, siswa sudah 

mendeskripsikan sebuah fungsi yang memetakan himpunan kendaraan ke 

himpunan bilangan cacah. Demikian juga pada pembahasan konsep-konsep 

matematika pada tingkat  lanjut, obyek penelaahannya tetap berupa himpunan dan 

fungsi. 
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Himpunan dan fungsi dalam matematika bukanlah obyek yang masing-

masing berdiri sendiri, melainkan mereka berkolaborasi membentuk sebuah 

sistem matematika. Setiap sistem matematika memiliki struktur tersendiri yang 

masing-masing terbentuk melalui pola penalaran secara deduktif dengan alat 

berpikir kritis yang digunakan adalah logika matematika.  

Pembentukan suatu sistem melalui penalaran deduktif diawali dengan 

penetapan beberapa unsur yang tidak didefinisikan  yang disebut dengan konsep 

pangkal.  Konsep pangkal ini diperlukan sebagai sarana komunikasi untuk 

menyusun pernyataan-pernyataan selanjutnya, baik berupa definisi, aksioma 

maupun teorema. Suatu contoh misalnya dalam pembentukan sistem geometri, 

diawali dengan penetapan sebuah konsep pangkal yakni titik. Sebagai konsep 

pangkal, titik tidak didefinisikan, tetapi semua orang akan memiliki sebuah 

gambaran yang sama bagaimana konsep titik tersebut. Menggunakan konsep titik 

kemudian dapat dibangun konsep tentang garis (lurus), yakni melalui dua titik 

yang berbeda dapat dibuat satu buah garis. Selanjutnya konsep garis digunakan 

untuk menyusun definisi-definisi selanjutnya, seperti sinar garis, setengah garis, 

dan  ruas garis. Konsep sinar garis dan titik, kemudian digunakan untuk 

menyusun definisi tentang sudut dan titik sudut. Konsep titik juga digunakan 

untuk mendefinisikan kurva. Semua unsur geometri tersebut kemudian digunakan 

untuk membangun bangun-bangun geometri, baik bangun-bangun datar maupun 

bangun-bangun ruang. Dalam rangkaian proses tersebut kemudian juga muncul 

teorema-teorema sebagai hasil analisa terhadap sifat-sifat unsur-unsur tersebut, 
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yang pada akhirnya membangun sebuah sistem geometri, seperti sistem geometri 

Euclid sebagaimana yang  kita jumpai sekarang ini.  

Berkenaan dengan penyusunan suatu sistem matematika, seringkali juga 

melalui proses abstraksi dan generalisasi. Misalnya dalam pembentukan sebuah 

sistem aljabar seperti grup. Diawali dengan pengamatan terhadap himpunan-

himpunan kongkrit beserta operasi biner yang didefinisikan di dalamnya, 

misalnya himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, himpunan fungsi 

riil dengan operasi komposisi fungsi, himpunan matriks 2 x 2 berentri riil dengan 

operasi penjumlahan matriks, himpunan bilangan rasional dengan operasi 

penjumlahan, himpunan bilangan riil dengan operasi perkalian, himpunan 

polinom dengan operasi penjumlahan polinom, himpunan matriks invertible 5 x 5 

dengan operasi perkalian matriks, dan sebagainya. Melalui pengkajian terhadap 

karakteristik himpunan-himpunan tersebut, maka dihasilkan sifat-sifat yang sama, 

yakni: 

1. semua operasi yang didefinisikan pada himpunan-himpunan tersebut 

bersifat tertutup; artinya operasi dari setiap dua elemen dalam suatu 

himpunan akan menghasilkan elemen yang juga tetap berada dalam 

himpunan yang sama; 

2. semua operasi yang didefinisikan pada himpunan-himpunan tersebut 

bersifat asosiatif; 

3. pada setiap himpunan tersebut terdapat elemen identitas; artinya ada 

sebuah elemen sedemikian hingga untuk setiap elemen dalam himpunan 

tidak akan berubah nilainya apabila dioperasikan dengan elemen tersebut; 
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4. setiap elemen dalam setiap himpunan memiliki invers; artinya untuk 

setiap elemen dalam suatu himpunan, ada suatu elemen yang juga berada 

dalam himpunan yang sama sedemikian hingga apabila mereka 

dioperasikan akan menghasilkan elemen identitas. 

Irisan sifat-sifat inilah yang kemudian dipergunakan untuk membentuk sebuah 

sistem aljabar abstrak yang terdiri dari sebuah himpunan G dan operasi * yang 

didefinisikan dalam G, yang memenuhi aksioma-aksioma: 

1. tertutup: yakni untuk setiap Gba , , maka Gba * ; 

2. asosiatif: yakni untuk setiap Gcba ,, , berlaku cbacba *)*()*(*  ; 

3. identitas: yakni ada sebuah elemen Ge , sedemikian hingga untuk setiap 

Ga , berlaku aaeea  ** ; selanjutnya e disebut elemen identitas; 

4. invers: yakni untuk setiap Ga , ada Gb , sedemikian hingga 

eabba  ** ; dalam hal ini b disebut invers dari a dan sebaliknya. 

Sistem ini kemudian dinotasikan dengan ,*][G  dan didefinisikan sebagai grup. 

Sebagai konsekwensinya, semua himpunan dengan operasi biner yang 

didefinisikan di dalamnya, yang memenuhi keempat aksioma tersebut disebut 

grup. Proses pembentukan sistem abstrak inilah yang disebut dengan proses 

abstraksi. Selanjutnya diadakan pengkajian terhadap karakteristik dan sifat-sifat 

dari grup abstrak ,*][G , yang kemudian menghasilkan teorema-teorema, seperti: 

a. elemen identitas adalah tunggal; 

b. invers dari setiap elemen adalah tunggal; 

c. dalam grup berlaku hukum kanselasi; 
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d. persamaan bxa *  memiliki penyelesaian tunggal dalam G untuk setiap 

Gba , . 

Juga dihasilkan teorema-teorema yang berkenaan dengan subgrup, ordo grup dan 

ordo elemen, serta fungsi-fungsi yang menghubungkan satu grup dengan yang 

lainnya. Teorema-teorema yang dihasilkan tersebut selanjutnya dapat langsung 

diaplikasikan pada himpunan-himpunan kongkrit di atas dan juga pada sistem-

sistem lainnya yang memenuhi aksioma grup. Proses ini disebut dengan proses 

generalisasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Abstraksi dan Generalisasi pada pembentukan sistem Grup. 

 

 

Dari uraian dan ilustrasi di atas maka jelaslah bahwa hakekat matematika 

berkenaan struktur-struktur, hubungan-hubungan dan konsep-konsep abstrak yang 

Z M22 P2 F Q M55 R 

 Tertutup 

 Asosiatif 

 Identitas 

 Invers 

 

[G, *] 

Teorema-teorema hasil pengkajian terhadap [G,*] 

Irisan sifat-sifat 

abstraksi 

kajian 

generalisasi 



 

 

15 

 

dikembangkan menurut aturan yang logis. Dengan memahami hakekat 

matematika tersebut maka seorang guru akan memiliki suatu wawasan, visi dan 

strategi yang tepat dalam mengajarkan konsep-konsep matematika kepada 

siswanya. Mengingat hakekatnya yang berkenaan dengan ide-ide abstrak 

(misalnya tentang konsep bilangan), sementara tingkat perkembangan kognitif 

siswa SD pada umumnya masih berada pada tahap operasional kongkrit, dimana 

mereka belajar memahami suatu konsep melalui manipulasi benda-benda 

kongkrit,  maka di dalam menyajikan konsep-konsep matematika seringkali guru 

harus menggunakan peraga-peraga dan ilustrasi kongkrit  dari konteks kehidupan 

nyata di sekitar siswa serta menggunakan teknik analogi, agar konsep abstrak 

tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. 

 

 

B. Nilai Pendidikan Matematika 

Sebuah pernyataan klasik yang seringkali kita dengar di tengah 

masyarakat adalah bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit sehingga 

orang menjadi takut dan bahkan “alergi” manakala mereka mendengar kata 

matematika. Suatu tantangan bagi guru matematika yakni bagaimana mengubah 

atau paling tidak mereduksi pandangan semacam ini dengan menyajikan materi 

matematika secara sederhana dan menarik tetapi juga mudah dipahami oleh siswa.  

Dalam paradigma baru pembelajaran di sekolah dasar, matematika harus 

disajikan dalam suasana yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk 

belajar matematika. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk menarik 

perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika antara lain 
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dengan  mengkaitkan materi yang disajikan dengan konteks kehidupan riil sehari-

hari yang dikenal siswa di sekelilingnya  atau dengan memberikan informasi 

manfaat materi yang sedang dipelajari bagi pengembangan kepribadian dan 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya, baik 

permasalahan dalam matematika itu sendiri, permasalahan dalam mata pelajaran 

lain, maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  Untuk dapat melakukan 

upaya peningkatan motivasi tersebut, maka seorang guru perlu memahami nilai-

nilai yang terkandung dalam pendidikan matematika. 

Nilai-nilai utama yang terkandung dalam matematika adalah nilai praktis, 

nilai disiplin dan nilai budaya (Sujono, 1988). Matematika dikatakan memiliki 

nilai praktis karena matematika merupakan suatu alat yang dapat langsung 

dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari.  Disadari atau tidak, 

hampir setiap hari dalam kehidupannya, manusia akan melakukan perhitungan-

perhitungan matematis, mulai dari tingkat komputasi yang sederhana, seperti 

menambah, mengurangi, mengalikan dan membagi, sampai pada tingkat 

komputasi yang rumit. Sebagai contoh sederhana misalkan dalam keseharian 

seorang ibu rumah tangga. Setiap hari ia harus mempersiapkan makanan untuk 

seluruh anggota keluarga. Setiap kali sebelum mulai memasak, ia selalu harus 

melakukan kalkulasi terhadap bahan-bahan masakan yang diperlukan dan 

kecukupan kebutuhan makan seluruh anggota keluarganya dalam sehari. Jika 

bahan-bahan yang diperlukan belum tersedia, maka ia harus membelinya di pasar 

atau pada pedagang keliling. Untuk keperluan ini, jelas ia harus melakukan 

kalkulasi, baik untuk menentukan total pembayaran atau menghitung jumlah uang 
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kembalian yang harus diterima. Demikian juga dengan si penjual, dalam kegiatan 

jual beli ini, ia akan melakukan pekerjaan matematika, seperti menimbang, 

menghitung barang, menghitung uang pembayaran, atau juga menghitung uang 

kembalian. Paparan ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari kebutuhan akan 

matematika dalam penyelenggaraan sebuah rumah tangga. 

Jika dalam keluarga saja pekerjaan matematika sudah menjadi bagian 

dalam menunjang berbagai kegiatan rumah tangga, apalagi dalam dunia usaha. 

Semua bidang dalam dunia usaha, mulai dari perdagangan, perbankan, 

transportasi, konstruksi, pertanian sampai berbagai usaha jasa, pasti akan 

melakukan pekerjaan matematika sebagai bagian dalam kegiatan usahanya. 

Seorang pedagang tentu akan melakukan perhitungan terhadap modal, barang-

barang dagangan, harga penjualan dan keuntungan. Staf di bidang perbankan 

dengan bantuan komputer atau alat komputasi lainnya akan melakukan 

perhitungan-perhitungan terhadap nilai tukar mata uang, suku bunga simpanan 

dan pinjaman, ataupun setoran nasabah. Seorang sopir angkutan umum akan 

melakukan kalkulasi terhadap uang yang didapat dari para penumpang, kebutuhan 

bahan bakar, setoran dan pendapatan bersih yang bisa dibawa pulang. Seorang 

tukang bangunan akan melakukan perhitungan kebutuhan bahan bangunan, 

perbandingan komposisi antara pasir, semen dan kapur, pengukuran ketinggian 

bangunan, atau bahkan perhitungan kemiringan atap. Seorang petani akan 

melakukan perhitungan terhadap kebutuhan benih, pupuk dan obat-obatan, jadwal 

perlakuan terhadap tanaman, serta perkiraan hasil panen. Singkatnya, dalam 

penyelenggaraan setiap kegiatan dalam dunia usaha tersebut selalu memerlukan 
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matematika sebagai alatnya.  Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa 

matematika telah menjadi sarana penunjang utama pada setiap kegiatan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada matematika terdapat nilai-nilai kedisiplinan. Hal ini dimaksudkan 

bahwa dengan belajar matematika akan melatih orang berlaku disiplin dalam pola 

pemikirannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa hakekat matematika berkenaan 

struktur-struktur, hubungan-hubungan dan konsep-konsep abstrak yang 

dikembangkan menurut aturan yang logis. Matematika terdiri dari sistem-sistem 

yang terstruktur yang masing-masing terbentuk melalui pola penalaran secara 

deduktif dengan logika matematika sebagai alat penalarannya. Diawali dengan 

sebuah konsep pangkal, sebuah sistem dalam matematika disusun dengan 

rangkaian sebab akibat, sehingga sebuah pernyataan diturunkan dan didasarkan 

dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada sebelumnya, demikian juga suatu 

pernyataan akan menjadi landasan bagi pernyataan-pernyataan selanjutnya dalam 

urutan yang logis. Semua pekerjaan dalam matematika, baik untuk menurunkan 

rumus, membuktikan teorema, maupun menyelesaikan soal atau masalah, juga 

menggunakan alur penalaran yang serupa. Misalnya dalam pembuktian teorema 

berikut: 

Jika dua garis yang berbeda berpotongan maka titik potongnya 

merupakan satu-satunya titik sekutu antara dua garis tersebut.  

 

diperlukan dasar-dasar pernyataan sebelumnya, seperti 

1. melalui dua titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu garis; 

2. garis merupakan himpunan titik-titik; 

3. jika BAx  maka Ax  dan Bx . 
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Menggunakan  dasar tersebut, kita dapat memulai pembuktian dengan melakukan 

pengandaian: 

 Misalnya dua garis yang berbeda tersebut adalah k dan l dan titik 

potongnya adalah P. 

 Andai P bukan satu-satunya titik sekutu, maka berarti ada titik lain yang 

juga merupakan titik sekutu, misalnya Q, dimana PQ   . 

 Jika lkQ  maka kQ  dan lQ . 

      Sementara lkP  maka kP  dan lP . 

 Karena kQ  dan kP  maka kPQ  . 

      Karena lQ  dan lP  maka lPQ  . 

 Karena kPQ   dan lPQ   maka lk  . 

 Sampai disini terjadi kontradiksi, yakni lk   dan lk  . 

 Karena terjadi kontradiksi maka pengandaian bahwa “P bukan satu-

satunya titik sekutu” adalah salah, dan yang benar adalah negasi dari 

pengandaian tersebut, yakni “P adalah satu-satunya titik sekutu”. 

 

Jelas dalam pembuktian tersebut terjadi pola sebab akibat, artinya setiap langkah 

dalam pembuktian merupakan akibat dari langkah sebelumnya dan akan menjadi 

sebab untuk langkah selanjutnya dalam urutan yang logis sampai akhirnya didapat 

kesimpulan yang merupakan pembuktian dari teorema di atas. 

Contoh lain lagi misalnya dalam penyelesaian soal, sebagaimana soal 

sederhana yang berikut ini. 

Harga sebuah buku tulis adalah Rp. 2.500,-, sebuah pensil 

harganya Rp. 1.500,- dan sebuah penggaris harganya Rp. 3.000,-. 

Dua kakak beradik, Tiko dan Ana, masing-masing secara 

berurutan membeli 5 buku tulis, 3 pensil, 2 penggaris, dan 3 buku 

tulis, 4 pensil, 1 penggaris. Berapa jumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh masing-masing anak tersebut? Jika untuk semua 

barang yang dibeli mereka memberikan uang Rp. 50.000,- kepada 

si penjual, berapa uang kembali yang harus mereka terima? 

 

Penyelesaian soal cerita semacam ini diawali dengan sebuah identifikasi tentang 

apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dengan identifikasi ini maka 

persoalan akan semakin jelas sehingga pembentukan model matematikanya  juga 
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semakin mudah. Penyelesaian secara matematis merupakan penyelesaian dari 

model matematika, sedangkan jawaban dari soal  cerita diberikan oleh interpretasi 

dari penyelesaian matematis tersebut. Tahap demi tahap penyelesaian dari soal di 

atas dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Diketahui :   harga buku tulis  = 2500; harga pensil  = 1500; 

harga penggaris  = 3000; 

                    Tiko beli 5 buku tulis; 3 pensil; 2 penggaris 

                    Ana beli 3 buku tulis; 4 pensil; 1 penggaris 

Ditanya   :   a) Jumlah yang harus dibayar masing-masing anak. 

                    b) Uang kembali jika mereka membayar Rp. 50.000,- 

Jawab     :   a) Jika jumlah yang harus dibayar Tiko = s, maka 

                        s  = 5 x 2500 + 3 x 1500 + 2 x 3000 

                            = 12500 + 4500 + 6000 

                            = 23000 

                       Jika jumlah yang harus dibayar Ana = b, maka 

                        b = 3 x 2500 + 4 x 1500 + 1 x 3000 

                           = 7500 + 6000 + 3000 

                           = 16500   

                       Jadi jumlah yang harus dibayar Tiko adalah Rp. 23.000,- 

dan yang harus dibayar Ana adalah Rp. 16.500,- 

                               b) Jika jumlah uang kembali adalah u maka 

                                    u = 50000 – s – b  

                                       = 50000 – 23000 – 16500  

                                       = 10500 

                                   Jadi jika mereka membayar Rp. 50.000,- maka jumlah uang 

kembalinya adalah Rp. 10.500,- 

 

Dari ilustrasi-ilustrasi di atas terlihat bahwa bekerja dalam matematika 

harus dilakukan secara sistematis, tegas dan jelas serta  setiap tahap dalam proses 

penyelesaian harus memiliki landasan yang benar. Antara tahap yang satu dengan 

tahap yang lainnya (baik sebelum maupun sesudahnya) harus menunjukkan 

implikasi yang jelas. Selain itu dalam matematika juga digunakan simbul-simbul 

dan variabel-variabel. Hal ini dimaksudkan selain untuk mempersingkat sebuah 

kalimat (model) matematika, juga agar bahasa matematika yang dihasilkan akan 

menjadi lebih universal. Oleh karena itu pemakaian simbul dan variabel dalam 
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pekerjaan matematika harus dilakukan dengan tertib dan jelas sebab jika tidak 

akan bisa menimbulkan salah tafsir dan kurang komunikatif, dalam artian hasil 

pekerjaan seseorang tidak dapat dipahami oleh orang lain, walau pekerjaan 

tersebut benar sekalipun. 

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa bekerja dalam matematika 

harus disiplin dalam pemikiran. Setiap langkah harus memiliki alur yang jelas dan 

tepat. Kedisiplinan baik dalam menyusun langkah pekerjaan maupun dalam 

mempergunakan simbul-simbul dan variabel-variabel ini akan mengantar 

seseorang pada penemuan hasil maupun penarikan kesimpulan yang benar dalam 

matematika. Selain kedisiplinan, kecermatan juga sangat diperlukan bila bekerja 

dalam matematika, sebab sedikit kesalahan dalam suatu langkah akan 

mengakibatkan kesalahan pada langkah berikutnya, atau paling tidak akan terjadi 

implikasi yang tidak logis antar langkah dalam sebuah pekerjaan. Mengingat 

karakteristik pekerjaan dalam matematika yang demikian, maka dengan belajar 

matematika secara benar, orang akan terlatih untuk bekerja secara disiplin dan 

cermat.  

Untuk dapat melatihkan nilai-nilai kedisiplinan ini terhadap  siswa sembari 

menyajikan konsep-konsep matematika, maka guru dituntut tidak hanya mampu 

menyampaikan konsep matematika secara benar tetapi juga cermat dan disiplin 

dalam membimbing pekerjaan siswa. Mengapa kecermatan dan kedisiplinan guru 

dalam membimbing pekerjaan siswa perlu ditekankan disini? Hal ini tidak lain 

karena berdasarkan pengamatan penulis selama mengajar mata kuliah 

Matematika, Pendidikan Matematika I dan Pendidikan Matematika II, masih 
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banyak mahasiswa D-II PGSD yang mengabaikan alur langkah yang sistematis 

dan logis dalam pekerjaan matematika. Hal ini terlihat saat mereka harus 

mensimulasikan sebuah pembelajaran dalam peer-teaching, atau bahkan pada saat 

mereka mengerjakan sendiri soal-soal matematika di depan kelas atau dalam 

ujian. Coba anda perhatikan contoh hasil pekerjaan berikut. 

099999459:45   

Jadi 59:45   

 

Ini pernah terjadi pada sebuah peer-teaching dengan bahasan “pembagian sebagai 

pengurangan secara berulang”. Baik “guru” maupun “siswa” tidak ada yang 

menyanggah atau mempertanyakan redaksi pekerjaan ini, karena mereka 

menganggap hal ini sudah jelas dan hasil akhirnya benar. Tetapi begitu mendapat 

pertanyaan dari dosen pembina mata kuliah: “apakah benar 45 : 9 = 0 ?”, mereka 

baru menyadari letak kesalahan dalam kalimat matematika tersebut. Bila hal yang 

demikian terbawa untuk mengajar pada siswa SD yang sesungguhnya, maka bisa 

jadi siswa akan mengikuti contoh pekerjaan dari guru. Walaupun konsep yang 

mereka terima dan pahami bisa saja benar, tetapi redaksi kalimat matematika yang 

diekspresikan akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam pekerjaan 

matematika. Hal ini jelas sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai kedisiplinan 

dan kecermatan dalam pendidikan matematika.  

Redaksi pekerjaan di atas haruslah direvisi sedemikian rupa sehingga alur 

langkahnya dapat tertata secara sistematis dan logis. Misalnya dengan 

menambahkan beberapa kalimat seperti di bawah ini. 

45 : 9 = … 

Berdasarkan pengurangan secara berulang didapat: 

45 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 
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Karena ada 5 kali pengurangan oleh 9 yang akhirnya 

menghasilkan 0, maka 59:45   

 

Atau bisa dengan redaksi yang lebih formal 

45 : 9 = … 

Berdasarkan pengurangan secara berulang didapat: 

09999945   

0)99999(45   

09545   

9545   

59:45   

 

Khusus untuk redaksi yang terakhir ini dapat disampaikan apabila siswa sudah 

memahami konsep hubungan antara perkalian dan pembagian.  

Sebagaimana telah ditekankan di depan bahwa untuk dapat melatih 

kedisiplinan dalam diri siswa melalui pendidikan matematika, diperlukan 

kecermatan dan kedisiplinan dari guru dalam membimbing pekerjaan siswanya. 

Namun demikian hal ini tentu tidak dimaksudkan bahwa seorang guru matematika 

harus bersikap keras terhadap siswanya, tetapi justru harus sebaliknya bahwa 

penerapan sikap disiplin dan cermat itu tetap dalam koridor dan nuansa 

pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan. Dengan demikian 

upaya untuk meningkatkan motivasi siswa belajar matematika dan sekaligus 

mendidik siswa untuk memiliki kedisiplinan dan kecermatan dalam bekerja dapat 

berjalan secara seimbang.  

Nilai utama berikutnya yang terkandung dalam matematika adalah nilai 

budaya. Memang nampaknya asing kedengarannya bahwa matematika dikaitkan 

dengan budaya. Tetapi bila kita perhatikan maka sebenarnya matematika sangat 

erat kaitannya dengan perkembangan budaya manusia. Ditinjau dari latar 

belakang sejarahnya, sejak awal peradabannya,  manusia telah menggunakan 
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matematika untuk melakukan perhitungan-perhitungan sederhana, seperti 

menghitung banyaknya ternak, hari dan sebagainya. Mereka menggunakan batu-

batu atau menorehkan pahatan di dinding-dinding gua untuk menyatakan 

kalkulasinya. Pada perkembangan selanjutnya manusia berusaha menciptakan 

simbul-simbul sebagai lambang bilangan dan juga menyusun sistem numerasinya 

untuk lebih memudahkan mereka dalam menyatakan sebuah kuantitas. Beberapa 

sistem numerasi yang pernah dikenal adalah sistem Mesir Kuno ( 3000 SM), 

sistem Babilonia (  2000 SM), sistem Yunani Kuno Attik (  600 SM), sistem 

Yunani Kuno Alfabetik (  500 SM), sistem Maya (   300 SM), sistem Cina (  

200 SM), sistem Jepang-Cina (  200 SM), sistem  Romawi (   100 SM), dan 

sistem Hindu-Arab ( 300 SM – 20 M) (Karim, dkk, 1997). Sistem numerasi 

Hindu-Arab merupakan sistem yang terus dipergunakan untuk menyatakan suatu 

bilangan kardinal hingga saat ini, disamping sistem Romawi yang lebih banyak 

dipergunakan untuk menyatakan bilangan ordinal. Penemuan-penemuan lambang 

bilangan dan sistem numerasi tersebut menunjukkan bahwa dalam sejarahnya 

manusia sangat membutuhkan matematika dalam kehidupannya. 

Matematika bukanlah sebuah ilmu yang hanya berdiri untuk menopang 

dirinya sendiri, melainkan juga berperan banyak dalam perkembangan bidang 

ilmu pengetahuan yang lainnya. Bidang-bidang ilmu seperti fisika, biologi, kimia, 

farmasi, kedokteran, ekonomi, sejarah, dan bahkan bahasa dalam 

perkembangannya sangat dibantu oleh matematika. Dan bukan hanya itu saja, 

sebagaimana telah kita ketahui,  matematika juga telah menjadi sebuah kebutuhan  

di semua aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang-bidang pertanian, 
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industri, transportasi, konstruksi, perekonomian, pendidikan, jasa, pertambangan, 

macam-macam teknologi, informasi, dan lain sebagainya.  

Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

bidang-bidang kegiatan  manusia, pada gilirannya akan mendukung kemajuan 

peradaban budaya manusia. Kita bisa membandingkan bagaimana pola kehidupan 

masyarakat 20-30 tahun yang lalu dengan sekarang ini.  Tinjau saja suatu bidang 

misalnya informasi. Sekian tahun yang lalu jika seseorang membutuhkan sebuah 

informasi maka ia harus mengumpulkan buku-buku, majalah, atau surat kabar dan 

jika diperlukan ia harus membuat kliping dari beberapa artikel, atau jika 

menginginkan informasi langsung dari narasumbernya maka ia harus 

mendatanginya atau menghubunginya melalui surat, dan hal ini tentunya 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Tetapi sekarang, dengan berkembangnya 

komputer lebih-lebih internet, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, 

dengan cepat orang bisa mendapatkannya melalui media internet, atau jika ingin 

mendapatkan dari narasumbernya langsung, ia bisa menghubunginya melalui e-

mail.  

Contoh lain misalnya dalam hal berkomunikasi. Dulu, komunikasi antar 

dua orang yang berada di tempat yang berbeda dilakukan hanya dengan 

menggunakan surat dan hal ini tentu membutuhkan waktu berhari-hari untuk 

sekedar menunggu respon atau jawaban dari orang yang dihubungi; pada 

perkembangan selanjutnya orang bisa berkomunikasi secara langsung melalui 

telepon rumah, dan hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan jika dua orang yang 

akan berkomunikasi berada di suatu tempat tertentu, misalnya di kantor atau di 
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rumah. Tetapi sekarang, dengan telah begitu pesatnya perkembangan teknologi 

telepon selular, orang bisa berkomunikasi dimana saja dan kapan saja. Bahkan, 

janji untuk bertemu atau undangan untuk rapat, terutama yang non formal, tidak 

lagi harus melalui surat, orang sudah biasa melakukannya menggunakan short 

message service (sms) melalui handphone.  Berkenaan dengan perkembangan 

telepon selular ini, sepuluh atau bahkan lima tahun yang lalu, belum banyak orang 

yang memiliki dan bahkan banyak yang berpandangan bahwa handphone 

merupakan barang mewah yang dibutuhkan oleh kalangan pengusaha, tetapi 

sekarang hampir setiap orang memiliki dan membutuhkannya dan bukan lagi 

menjadi barang mewah. Tidak hanya suara atau pesan pendek saja yang bisa 

dikomunikasikan melalui handphone ini, tetapi juga gambar dan bahkan rekaman 

peristiwa yang terjadi secara live. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi ini tentu tidak hanya membawa manfaat positif bagi kehidupan 

manusia, tetapi juga bisa berdampak negatif terutama bila pemanfaatan teknologi 

tersebut disalahgunakan.   

Dari ilustrasi-ilustrasi singkat tersebut, kita bisa memiliki sebuah 

gambaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berpengaruh pada perkembangan pola hidup dan budaya manusia. Sementara 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tergantung pada 

matematika. Dari sini jelaslah betapa eratnya hubungan matematika dengan 

sejarah kemajuan peradaban dan budaya manusia. Matematika muncul sebagai 

hasil budaya manusia dan berperan besar dalam perkembangan budaya itu sendiri. 

Mengajarkan matematika merupakan sebuah proses pewarisan budaya kepada 
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generasi yang akan datang. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan 

bahwa perkembangan sebuah teknologi tentu saja memiliki dampak baik positif 

maupun negatif terhadap kehidupan manusia dan budayanya. Oleh karenanya 

dalam proses pewarisan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, perlu disertai 

dengan penanaman etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

C. Peranan Matematika di Sekolah Dasar 

Setelah memahami hakekat dan nilai-hilai yang terkandung dalam 

matematika, maka sekarang kita lebih berfokus pada pendidikan matematika di 

sekolah dasar. Pemahaman terhadap peranan pengajaran matematika di sekolah 

dasar akan sangat membantu para guru untuk memberikan materi matematika 

pada siswanya secara proporsional  sesuai dengan tujuannya. 

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Standar Kompetensi mata 

pelajaran matematika untuk satuan SD dan MI pada kurikulum 2004 disebutkan 

fungsi matematika adalah sebagai berikut. 

Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

bernalar melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi dan eksperimen, 

sebagai alat pemecahan masalah melalui pola pikir dan model 

matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, 

grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan (Depdiknas, 2003). 

 

Fungsi ini merupakan suatu implemantasi dari substansi matematika itu sendiri 

dimana pengembangan setiap konsep matematika dikaji melalui proses penalaran 

yang sistematis dan logis. Pembahasan setiap topik dalam matematika sangat 

memungkinkan untuk dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, atau 
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eksperimen. Misalnya pada pembahasan materi tentang jumlah besar sudut dalam 

sebuah segitiga. Pada siswa guru bisa memberikan pertanyaan arahan berikut. 

Berapa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga? 

atau 

Benarkah jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180
 o

? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, melalui pendekatan secara induktif, siswa bisa 

diminta untuk membuat gambar segitiga-segitiga dalam bermacam-macam tipe 

dan ukurannya, katakanlah masing-masing siswa membuat 10 buah gambar 

segitiga. Selanjutnya menggunakan busur derajad, mereka diminta untuk 

mengukur besar setiap sudut dan menghitung jumlahnya untuk masing-masing 

segitiga yang dibuatnya. Andai dalam satu kelas terdapat 40 siswa, maka kegiatan 

penyelidikan tersebut dilakukan terhadap 400 buah segitiga. Dengan pengukuran 

yang benar maka setiap siswa akan berkesimpulan bahwa jumlah besar sudut 

dalam sebuah segitiga adalah 180
 o

. Dalam melakukan kegiatan ini, untuk 

mendapatkan  kesimpulan tersebut, siswa akan melakukan penalaran secara 

induktif. Setelah mereka benar-benar memahami hasil yang mereka peroleh dari 

proses penyelidikan tersebut, guru hendaknya  memberikan penguatan atau 

penegasan terhadap hasil itu melalui proses penalaran secara deduktif. Hal ini 

karena pada dasarnya obyek-obyek dalam matematika dibangun melalui proses 

penalaran secara deduktif, sedangkan pendekatan induktif dilakukan agar siswa 

mudah memahami konsep-konsep baru di awal pembelajaran. 

Obyek-obyek dalam matematika tidak hanya ada untuk dipahami dan 

dikaji saja, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan 
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masalah. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih yang 

berkaitan dengan penalaran dan komputasi, yang dapat diselesaikan menggunakan 

matematika. Oleh karenanya seringkali untuk memberikan motivasi pada siswa 

untuk belajar matematika, guru memulai membuat analogi pada kehidupan sehari-

hari, misalnya pada bahasan perbandingan, guru bisa mengawali dengan 

mengajukan permasalahan berikut ini: 

Ibu Juliana memiliki 100 buah kelereng dan akan membagikannya 

kepada kedua anaknya dengan perbandingan 3:2. Berapa kelereng 

yang akan diterima oleh masing-masing anak? 

 

Contoh lain, misalnya untuk bahasan penerapan konsep luas sisi bangun ruang, 

guru bisa memberikan permasalahan berikut ini: 

Pak Cahyo akan membuat kolam renang dengan kedalaman 2 m, 

lebar 5 m dan panjang 10 m. Bila untuk menutup 1 m
2
 dinding 

diperlukan 9 buah keramik, berapa banyaknya keramik yang 

dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan dinding bagian 

dalam kolam tersebut? 

 

Permasalahan-permasalahan tersebut selain untuk membangkitkan motivasi pada 

siswa, juga untuk menunjukkan bahwa matematika dapat dijadikan sebagai alat 

untuk memecahkan masalah sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Alur pemecahan masalah menggunakan matematika 
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Langkah-langkah penggunaan matematika untuk memecahkan masalah diawali 

dengan penyusunan model dari permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian 

model tersebut diselesaikan menggunakan konsep-konsep dasar matematika yang 

terkait secara sistematis dan logis, dan akhirnya pemecahan dari masalah didapat 

dari hasil interpretasi terhadap hasil penyelesaian model matematika. 

Selain berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah, matematika 

berfungsi pula sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan melalui simbul-

simbul, grafik, diagram dan table-tabel. Hal ini mengingat bahasa dalam 

matematika yang sifatnya adalah universal (dapat dipahami oleh orang-orang dari 

berbagai kalangan yang sangat luas). Misalnya untuk rangkaian dari simbul-

simbul berikut: 

)()(,,, cbacabGcba   

maka semua matematisi di seluruh dunia akan membacanya (menterjemahkannya) 

sebagai: 

Untuk semua (setiap) a, b, c elemen G, berlaku bahwa jika ab = bc 

maka akan b = c. 

 

Contoh lain lagi, misalnya rangkai simbul-simbul ini, 
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akan selalu memiliki pengertian bahwa  

fungsi f akan memetakan x ke x kuadrat jika x lebih besar atau 

sama dengan 3; atau ke x kuadrat dikurangi 1 jika x lebih besar 

dari –3 dan kurang dari 3; atau ke x kuadrat ditambah 2 jika x 

kurang dari atau sama dengan –3. 

 

Demikian juga dengan grafik, 
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(0,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Grafik y = x 

 

akan selalu menunjukkan grafik fungsi pada himpunan bilangan riil, dengan 

aturan Rxxxf  ,)( , atau setiap bilangan riil dipetakan pada dirinya 

sendiri. Fungsi ini menunjukkan fungsi identitas dalam himpunan bilangan riil.   

Oleh karena sifatnya yang universal, maka orang harus disiplin, tertib dan 

cermat dalam menggunakan simbul-simbul, grafik maupun diagram dalam 

matematika, agar dapat mempresentasikan gagasannya dengan benar dan dapat 

dipahami oleh orang lain juga secara benar. Dalam hal ini diperlukan suatu  

kecermatan dan ketelitian dalam membimbing siswa, baik untuk memahami 

rangkaian notasi matematika maupun dalam menuliskan notasi-notasi tersebut.  

Selain fungsi matematika, dokumen Standar Kompetensi mata pelajaran 

matematika untuk satuan SD dan MI pada kurikulum 2004 juga menyebutkan  

tujuan pembelajaran matematika sebagai berikut. 

R 

R 

a 

a 

(a,a) 
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Tujuan pembelajaran matematika adalah melatih dan 

menumbuhkan cara berpikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif 

dan konsisten, serta mengembangkan sikap gigih dan percaya diri 

dalam menyelesaikan masalah (Depdiknas, 2003). 

 

Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan matematika. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam hakekatnya,  matematika merupakan 

kumpulan sistem-sistem abstrak yang dibangun melalui proses penalaran deduktif 

dan tersusun secara sistematis dan logis. Oleh karenanya bekerja dengan 

matematika harus memperhatikan hakekat tersebut. Bila seorang siswa telah 

terbiasa bekerja dalam matematika secara benar, maka ia akan terlatih untuk 

berpikir secara sistematis, logis dan konsisten. Sejalan dengan fungsinya sebagai 

alat untuk latihan bernalar secara benar, alat untuk memecahkan masalah, dan alat  

untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, maka bekerja dengan matematika juga 

memungkinkan seseorang terlatih  untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Dan 

dengan ketegasan dan kejelasan langkah-langkah dalam pekerjaan matematika 

maka juga akan mengembangkan sikap  tangguh dan percaya diri seseorang 

dalam menyelesaikan masalah. 

Melalui pemahaman terhadap fungsi dan tujuan pengajaran matematika, 

maka seorang guru dapat memiliki visi dan arah yang jelas dalam menyampaikan 

konsep-konsep matematika. Sudah barang tentu, dalam penyampaian konsep-

konsep tersebut  harus juga memperhatikan tingkat perkembangan kognitif dan 

kemampuan intelektual siswa. Suatu pokok bahasan memiliki kedalaman kajian 

yang berbeda antara satu tingkatan kelas dengan yang lainnya di sekolah dasar, 

apalagi antar jenjang sekolah. Oleh karena itu, selain agar guru memiliki visi dan 

arah yang jelas dalam pengajaran matematika, juga mampu menyampaikan materi 
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matematika secara proporsional, maka diperlukan suatu perumusan standar 

kompetensi.  Standar kompetensi untuk mata pelajaran matematika pada satuan 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi 3 aspek, yakni 

bilangan, pengukuran dan geometri, dan pengelolaan data (Depdiknas, 2003).  

Aspek Bilangan: 

1 Menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah; 

2 Menggunakan operasi hitung bilangan dalam pemecahan 

masalah; 

3 Menggunakan konsep bilangan cacah dan pecahan dalam 

pemecahan masalah; 

4 Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah; 

5 Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

Aspek Pengukuran dan Geometri: 

6. Melakukan pengukuran, mengenal bangun datar dan bangun 

ruang, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

sehari-hari; 

7. Melakukan pengukuran, menentukan unsur bangun datar dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah; 

8. Melakukan pengukuran keliling dan luas bangun datar dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah; 

9. Melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur bangun 

ruang, menentukan kesimetrian bangun datar serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah; 

10. Mengenal sistem koordinat pada bidang datar. 

 

Aspek Pengelolaan data 

11. Mengumpulkan, menyajikan dan menafsirkan data. 

   

Standar kompetensi ini dimaksudkan sebagai orientasi kemampuan 

matematika siswa SD dan MI setelah mereka menyelesaikan pelajaran 

matematika. Selanjutnya pada tiap tingkatan kelas, standar kompetensi ini 

kemudian dijabarkan menjadi kompetensi dasar pada setiap materi pokok, 

implementasi dari kompetensi dasar dituangkan ke dalam hasil-hasil belajar dan 
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untuk mengontrol ketercapaian setiap hasil belajar dirumuskanlah indikator-

indikator.  

Hal yang terpenting dalam implementasi kurikulum 2004 ini adalah 

pembelajaran berbasis pada kompetensi siswa. Pembelajaran berfokus pada siswa 

yang belajar dan bukan berpusat pada guru. Siswa lebih banyak dilibatkan pada 

kegiatan pembelajaran yang bersifat eksplorasi dan ekperimental, sementara guru 

lebih banyak berperan sebagai fasilitator.  Kegiatan pembelajaran semacam ini 

juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan matematika dengan kehidupan riil di 

sekitar siswa.  Model-model pembelajaran seperti cooperative learning, realistic 

mathematics, atau outdoor mathematics, akan banyak mendukung konsep tersebut 

sejauh disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa serta lingkungan 

sekitarnya. Misalnya, untuk menerapkan konsep kesebangunan segitiga atau 

konsep tentang sudut elevasi, siswa bisa diajak keluar kelas dan diberi 

permasalahan-permasalahan riil, seperti: 1) menentukan tinggi tiang bendera 

tanpa harus merobohkan atau memanjatnya; atau 2) menentukan  jarak antara dua 

pohon yang dipisahkan oleh sungai tanpa harus menyeberangi sungai; atau 3) 

menentukan jarak dua gedung di kejauhan yang hanya terlihat puncaknya saja 

tanpa harus mendatangi gedung yang bersangkutan. Atau pada pembelajaran 

untuk menguatkan konsep tentang bangun-bangun datar, siswa bisa diminta untuk 

mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk persegi, persegipanjang, lingkaran 

dan segitiga yang ada di sekitar sekolah.  

Contoh-contoh di atas adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang 

membawa siswa melakukan kontak langsung dengan obyek nyata di sekitarnya 
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dalam rangka menerapkan konsep-konsep matematika yang sudah dipelajari di 

kelas. Namun demikian konsep realistik dalam pembelajaran matematika tidak 

selalu harus membawa siswa keluar kelas, tetapi dengan memberikan contoh-

contoh riil yang terjangkau oleh penalaran siswa, juga sudah merupakan konteks 

matematika realistik yang akan mendekatkan matematika dengan lingkungan 

nyata di sekitar siswa. Hal lain yang tak kalah penting adalah membina hubungan 

social yang  harmonis antara siswa dengan lingkungan sekitarnya, khususnya 

dengan teman-teman sekelasnya. Upaya ini bisa dilakukan mislnya dengan 

menerapkan cooperative learning.    Penerapan model pembelajaran ini selain 

berguna untuk memupuk persaudaraan dan kerjasama diantara siswa, juga akan 

dapat memantabkan pemahaman konsep pada diri siswa, sebab dengan belajar 

bersama maka akan terjadi sharing pengetahuan dan ketrampilan sehingga 

akhirnya orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran ini akan memiliki tingkat 

pengetahuan dan ketrampilan yang setara.  

Pada konsep pembelajaran berbasis kompetensi siswa, semua kegiatan 

pembelajaran juga diarahkan pada bagaimana siswa mencapai kemampuan 

tertentu untuk memecahkan permasalahan. Dalam hal ini konteks algoritma 

formal dalam matematika, seperti algoritma operasi hitung bilangan bulat yang 

selama ini telah diajarkan, memang penting, tetapi yang lebih ditekankan adalah 

bagaimana siswa dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya mampu 

untuk menyelesaikan permasalahan.  Misalnya untuk menjawab pertanyaan:  

“berapakah faktor persekutuan terbesar dari 42 dan 36?” 
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bisa muncul teknik-teknik yang bervariasi yang digunakan siswa tergantung 

kemampuan mereka, misalnya ada yang mengerjakan dengan cara pertama: 

Faktor-faktor dari 42 adalah 1,2,3,6,7,14,21,42 

Faktor-faktor dari 36 adalah 1,23,4,6,9,12,18,36 

Faktor-faktor persekutuannya adalah 1,2,3,6 

Jadi FPB dari 42 dan 36 adalah 6 

 

Atau dengan cara kedua: 

 

42 = 2 X         3 X        7 

36 = 2 X  2 X 3 X 3 

 

 

        2             3  

Jadi FPB dari 42 dan 36 adalah 2 x 3 = 6. 

 

 

Atau dengan cara ketiga:  

 
111 73242   

22 3236   

Sehingga FPB dari 42 dan 36 = 632 11   

Hal tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan dasar siswa untuk 

menyelesaikan suatu soal sesuai dengan konsep-konsep yang pernah mereka 

terima. Walau pada dasarnya semua cara telah diajarkan oleh guru tetapi bisa jadi 

ada sekelompok siswa yang hanya mampu menggunakan cara pertama, ada yang 

sudah bisa mengerjakan dengan cara kedua, dan bahkan ada yang sudah mampu 

dengan cara ketiga.  

Untuk keperluan evaluasi, cara apapun yang digunakan oleh siswa asalkan 

logis dan menghasilkan jawaban benar maka kita harus memberikan skor yang 

sama kepada ketiganya, karena hal ini sudah menjadi sebuah implikasi logis jika 

pertanyaannya adalah: “berapakah faktor persekutuan terbesar dari 42 dan 36?”, 

dan dengan cara yang logis dijawab dengan  “FPB dari 42 dan 36 adalah 6”. 
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Lalu bagaimana kita bisa melihat perbedaan tingkat kemampuan mereka bila 

ditinjau dari cara mereka mengerjakan soal? Jika ini yang menjadi tujuan evaluasi,  

maka yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberikan mereka soal serupa 

dalam jumlah yang banyak tetapi dengan waktu yang terbatas, dimana batas 

waktu ini merupakan standar waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal 

dengan cara yang paling cepat. Misalnya, untuk soal serupa dengan contoh di atas 

diberikan  20 soal dan harus dikerjakan dalam 20 menit. Dengan kondisi yang 

demikian, maka siswa yang mampu menggunakan cara ketiga akan mampu 

menyelesaikan soal lebih banyak dari mereka yang menggunakan cara kedua; dan 

mereka yang menggunakan cara kedua akan mampu menyelesaikan soal lebih 

banyak dari mereka yang hanya mampu mengerjakan dengan cara pertama. Hasil 

inilah yang nantinya akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam 

mengerjakan sebuah soal.   

Pada akhirnya, pemahaman guru terhadap hakekat matematika dan nilai-

nilai pendidikan matematika akan memberikannya suatu visi dan arah terhadap 

pengajarannya pada mata pelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika 

di SD, tentu saja arah dan visi tersebut harus dikontrol melalui pemahaman 

terhadap tujuan dan kedudukan pembelajaran matematika di sekolah dasar supaya 

guru dapat menyajikan materi secara proporsional. 
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BAB II 

PENALARAN DALAM MATEMATIKA 

 

Setiap orang pernah dan bahkan hampir setiap saat melakukan kegiatan 

berpikir karena setiap kesan yang ditangkap oleh panca inderanya selalu akan 

diproses di dalam alam pikirannya. Melihat suatu peristiwa, orang akan berpikir 

tentang penyebabnya, bagaimana kronologis kejadiannya, siapa saja yang 

mengalami, bagaimana kondisi mereka, bagaimana kelanjutan persitiwanya, atau 

apa yang harus dilakukan menanggapi peristiwa tersebut, atau seandainya orang 

acuh tak acuh terhadap peristiwa yang dilihatnya, paling tidak ia akan berpikir: 

“peduli apa dengan peristiwa itu, yang penting aku melanjutkan kegiatanku”. 

Mendapati sepeda motor yang tiba-tiba mogok, orang tentunya akan berpikir 

tentang apa yang menyebabkan, mungkinkah bensinnya sudah habis, atau businya 

harus diganti, atau karburatornya bermasalah, lalu bagaimana memperbaikinya, 

adakah bengkel terdekat, dan bahkan mungkin orang tidak hanya berpikir tentang 

kerusakan sepeda motor, tetapi mungkin juga tentang keterlambatan sampai di 

tempat kerja, alasan-alasan yang akan diberikan pada atasan, dan sebagainya. 

Mendengar suara-suara yang mencurigakan, orang akan berpikir tentang apa yang 

tengah terjadi, suara apa, darimana asalnya, jika membahayakan bagaimana 

mengantisipasinya. Merasakan bahwa teh yang akan diminum masih panas, 

mungkin orang akan berpikir untuk membuka tutup gelasnya, atau merendam 

gelasnya di air dingin, atau meniupnya supaya segera hangat dan dapat diminum, 
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atau bisa juga berpikir untuk menunggunya sampai cukup hangat atau cukup 

dingin untuk diminum. Singkatnya, setiap kesan yang ditangkap oleh indera 

manusia akan menjadikannya melakukan kegiatan berpikir. 

Kegiatan berpikir tidak hanya terjadi sebagai akibat dari aksi yang terjadi 

di luar diri seseorang, tetapi juga dilakukan oleh orang sebelum ia melakukan 

suatu tindakan maupun  ucapan. Pada saat sepeda motor mogok, orang akan 

berpikir tentang penyebab kerusakan dan bagaimana langkah penanganannya 

sebelum melakukan tindakan perbaikan. Pada saat mendapat pertanyaan, orang 

akan berpikir dulu sebelum menjawabnya. Sebelum memimpin sebuah rapat, 

seseorang akan berpikir tentang agenda permasalahan yang akan dibicarakan, dan 

sebagainya. 

Dari sekian banyak macam kegiatan berpikir tersebut, mungkin suatu saat 

orang harus melakukannya secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan atau keputusan. Kegiatan berpikir yang semacam ini disebut dengan 

kegiatan bernalar. Untuk dapat melakukan suatu kegiatan penalaran yang benar 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang tepat, dibutuhkan 

data-data dan fakta serta kaidah-kaidah yang benar yang dirangkai dalam suatu 

alur yang sistematis dan logis. Misalnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang 

penyebab matinya lampu di ruang belajar, orang harus meninjau beberapa hal, 

seperti apakah ada pemadaman dari PLN atau tidak, apakah terjadi arus pendek 

atau tidak, apakah saklar lampu di ruang belajar sedang off atau tidak, apakah ada 

kabel yang putus atau tidak, apakah ada kerusakan pada fitting atau tidak. Jika 
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semua pertanyaan tersebut jawabnya tidak, maka bisa disimpulkan bahwa 

lampunya yang rusak, sehingga keputusannya adalah membeli lampu baru. 

Konsep-konsep yang muncul dalam setiap bidang ilmu pasti merupakan  

hasil dari suatu proses penalaran, terlebih dalam bidang matematika. Matematika 

pada hakekatnya berkenaan dengan struktur dan ide-ide abstrak yang disusun 

secara sistematis dan logis melalui proses penalaran deduktif. Oleh karenanya 

untuk dapat memahami konsep-konsep matematika secara benar maka terlebih 

dahulu harus memahami bagaimanakah pola penalaran dan kaidah-kaidah logika 

yang digunakan sebagai alat berpikir kritis dalam matematika.  

 

A. Pola Penalaran dan Alat Berpikir Kritis 

Mempelajari matematika kurang tepat bila dilakukan dengan cara 

menghafal. Karena konsepnya yang berkenaan dengan obyek-obyek abstrak dan 

ditampilkan dengan menggunakan simbol-simbol, maka matematika dapat 

dipelajari dengan baik dengan cara mengerjakan latihan-latihan. Dalam proses 

bekerja tersebut, mulai dari merumuskan masalah, merencanakan penyelesaian, 

mengkaji langkah-langkah penyelesaian, membuat dugaan bila data yang 

disajikan kurang lengkap, dan juga membuktikan teorema-teorema, diperlukan 

sebuah kegiatan berpikir yang disebut sebagai berpikir kritis. Dalam proses 

berpikir kritis ini, orang akan mengolah data dan atau fakta, merangkainya dalam 

suatu alur pemikiran yang sistematis dan logis didasarkan pada kaidah-kaidah 

yang berlaku untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Berkenaan 

dengan hal ini, ada dua pola penalaran yang dapat dipergunakan orang untuk 
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menarik sebuah kesimpulan atau membuat suatu keputusan, yakni pola penalaran 

induktif dan pola  penalaran deduktif. 

 

1. Penalaran Induktif 

Penalaran induktif merupakan sebuah bentuk penalaran yang berjalan dari 

hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu 

proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan dan pembentukan 

generalisasi. Ketepatan sebuah dugaan atau pembentukan generalisasi dalam pola 

penalaran ini sangatlah tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin 

banyak data yang diberikan atau semakin spesifik pola yang diberikan, maka akan 

menghasilkan sebuah dugaan atau generalisasi yang semakin mendekati 

kebenaran. Sebaliknya, semakin sedikit data yang diberikan atau semakin kurang 

spesifiknya pola yang disediakan, maka dugaan atau generalisasi bisa semakin 

jauh dari sasaran, dan bahkan bisa memunculkan dugaan atau generalisasi ganda. 

Misalkan diberikan sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ..., 

maka pengenalan pola dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan 

penulisan barisan tersebut. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk 

mendapatkan bilangan berikutnya, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut 

harus ditambah dengan 3. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat 

dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan-bilangan yang akan muncul pada 

urutan yang lebih tinggi, misalnya dugaan tentang 3 bilangan yang akan muncul 

pada urutan ke 8, 9 dan 10. Selanjutnya hasil dari proses pengenalan pola dan 

pendugaan tersebut dapat digunakan untuk membentuk sebuah generalisasi, yakni 
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dengan menyusun formula untuk menentukan bilangan yang akan muncul pada 

urutan ke n. 

Sekarang coba anda perhatikan pola dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Pola gambar 

Dengan melakukan penelusuran pola-pola gambar-gambar yang muncul pada 

baris pertama dan kedua, dapatkah anda menyatakan gambar yang bagaimana 

yang akan muncul pada posisi “?”. Jika demikian pertanyaannya, dimungkinkan 

banyak orang akan memiliki gambar yang sama sebagai jawabnya, yakni 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kemungkinan gambar yang masih tersembunyi 
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Tetapi jika penelusuran dilakukan pada pola-pola gambar yang muncul pada 

kolom pertama dan kolom kedua, maka akan sulit ditentukan gambar yang 

bagaimana yang akan muncul pada baris terakhir kolom ketiga, atau jika tidak 

akan ada banyak variasi jawaban yang muncul, karena pola yang muncul 

sepanjang kolom pertama dan kolom kedua kurang spesifik, berbeda dengan pola 

yang muncul sepanjang baris pertama dan baris kedua yang sudah lebih spesifik. 

Variasi dugaan juga bisa muncul pada penelusuran pola geometris pada 

gambar berikut ini. 

                              

                                   

                                      

                                         

                                        

?                                         

                                         

                         

Gambar 2.3 Pola geometris 

Pola jumlah baris dalam ilustrasi ini lebih spesifik yakni 7, 6, 5, 4, …, sehingga 

akan banyak yang memprediksikan bahwa bangun yang ditanyakan akan memiliki 

3 baris. Tetapi pola jumlah kolomnya kurang spesifik, karena dengan pola 5,5,3,3, 

bisa memunculkan dugaan jumlah kolom pada bangun yang ditanyakan adalah 1 

bagi yang berasumsi bahwa pola jumlah kolom adalah 5,5,3,3,1,1 (gambar 2.4 a) 

atau bisa juga muncul dugaan  bahwa jumlah kolom pada bangun yang ditanyakan 

adalah 3 bagi yang berasumsi bahwa pola jumlah kolom adalah 5,5,3,3,3,1,1,1,1 

(gambar 2.4 b) 
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       atau            

                     

                 

 a             b   

                 

Gambar 2.4 Kemungkinan bentuk berikutnya 

Dilihat dari proses yang terlibat dalam penalaran secara induktif tersebut, 

maka pola penyimpulan yang dihasilkannya bisa tidak tunggal. Sebuah contoh, 

diberikan barisan bilangan 3, 6, 10, 15, ..., lalu tentukan dua bilangan pada urutan 

ke 5 dan 6. Dengan menggunakan kunci selisih 3,4,5,6,7 maka akan didapat 

jawaban 21 dan 28, atau bila menggunakan kunci selisih 3,4,5,7,9 maka akan 

didapat jawaban 22 dan 31. 

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa penalaran induktif merupakan 

proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Hasil 

kesimpulan yang diperoleh bisa jadi kurang valid atau bisa mengakibatkan 

kesalahan penafsiran apabila data yang dipergunakan kurang lengkap atau pola 

yang diamati kurang spesifik.  Oleh karenanya penalaran induktif lebih cocok 

untuk bidang non-matematika yang hasil perumusan konsepnya  sering harus 

diperbaiki agar teori-teori yang muncul sesuai dengan hasil penelitian yang 

terbaru. Sementara itu konsep-konsep dalam matematika tidak pernah mengalami 

perubahan, jikalaupun ada itu sifatnya hanyalah penambahan karea adanya 

temuan-temuan baru dan tidak sampai merubah konsep yang sudah ada 

sebelumnya. Hal ini karena sistem yang ada dalam matematika merupakan sistem-

sistem deduktif, dimana kebenaran suatu konsep didasarkan pada konsep-konsep 
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sebelumnya.  Oleh karenanya sistem penalaran yang paling banyak berperan 

dalam matematika adalah penalaran deduktif. 

 

2. Penalaran Deduktif 

Jika penalaran induktif dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 

pola-pola pada unsur-unsur khusus yang kemudian digeneralisasikan pada semua 

unsur dalam himpunan semesta, maka alur dalam penalaran deduktif berjalan 

sebaliknya. Penalaran deduktif berlangsung dari pernyataan yang berlaku secara 

umum yang diterapkan pada unsur-unsur khusus. Lalu bagaimana untuk 

mendapatkan pernyataan yang berlaku secara umum tersebut? Proses untuk 

membangun sebuah sistem deduktif dalam matematika diawali dengan membuat 

suatu konsep pangkal. Konsep pangkal ini diperlukan sebagai sarana komunikasi 

untuk menyusun pernyataan-pernyataan selanjutnya, baik berupa definisi, 

aksioma maupun teorema. Misalnya, konsep titik pada geometri.  Selanjutnya 

kebenaran suatu konsep didasarkan pada kebenaran konsep-konsep sebelumnya 

dan mendasari proses penyusunan konsep-konsep selanjutnya. Secara ilustratif hal 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 

nn TTTTT  1210 ...  

Dalam hal ini 0T  merupakan pernyataan pangkal yang kebenarannya tidak 

perlu dibuktikan. Sementara untuk dapat menyatakan  0T  diperlukan konsep 

pangkal. Berikut beberapa contoh dari proses penalaran deduktif. 

 Berdasarkan aksioma-aksioma 
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1A  : "paling sedikit terdapat dua titik yang berbeda" 

2A  : "melalui dua titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu garis" 

dapat disusun teorema : "jika dua garis berbeda a dan b berpotongan di 

satu titik, maka titik tersebut merupakan satu-satunya titik sekutu" 

(Hudoyo, 1997). Bukti dari teorema ini telah ditampilkan dalam bab I. 

 Berdasarkan aksioma-aksioma 

1A : "pada R berlaku hukum komutatif perkalian" 

2A : "pada R berlaku hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan" 

A3 : “ aaa 2  untuk setiap Ra ” 

maka buktikan bahwa 222 2)(,, bababaRba  . 

Bukti:  

)()()( 2 bababa   Karena A3 

bbaababa  )()()( 2  Karena A2 

bbbaabaaba  2)(  Karena A2 

bbbabaaaba  2)(  Karena A1 

222 2)( bbaaba   Karena A3 

Jika tadi telah dinyatakan bahwa sistem penalaran yang banyak berperan 

dalam matematika adalah penalaran secara deduktif, lalu bagaimana dengan 

sebuah metode pembuktian yang bernama induksi matematika? Walaupun 

namanya induksi matematika, namun proses penalarannya tetapi menggunakan 

penalaran deduktif. Untuk membedakan pembuktian secara induktif dengan 

pembuktian secara induksi matematika, perhatikan contoh berikut. 
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Buktikan bahwa 
2

)1(
...321




nn
n  , untuk n bilangan asli. 

Pembuktian secara induktif: 

1 = 1 
2

)11(1 
  

1 + 2 = 3 
2

)12(2 
  

1 + 2 + 3 = 6 
2

)13(3 
  

1 + 2 + 3 + 4 = 10 
2

)14(4 
  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 
2

)15(5 
  

Jadi  
2

)1(
...321




nn
n  

Pembuktian secara induksi matematika: 

 Untuk n = 1. 1
2

)11(1

2

)1(





nn
   BENAR 

 Untuk n = k. dianggap benar sehingga: 

       
2

)1(
...321




kk
k  

 Untuk n = k + 1 

       )1(...321  kk  = )1(
2

)1(



k

kk
 

     = 
2

232  kk
 

     = 
2

]1)1)[(1(  kk
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Karena polanya sama untuk n = k+1, maka terbukti bahwa bahwa 

2

)1(
...321




nn
n  , untuk n bilangan asli. 

Coba anda perhatikan pembuktian secara induktif. Pada penalaran ini, 

pembuktian dijalankan dengan menyelidiki kebenaran rumus untuk n = 1, 2, 3, 4, 

dan 5. Dan setelah terbukti kebenarannya untuk kelima contoh empiris, kemudian 

digeneralisasikan untuk semua bilangan asli. Penarikan kesimpulan secara 

demikian memiliki kelemahan, sebab penyelidikan baru dilakukan pada 5 

bilangan asli yang pertama, dan belum terbukti untuk 6, 7, 8, 9, 10, … dan 

seterusnya. 

Sementara itu coba kita tinjau pembuktian secara induksi matematika. 

Awalnya didapatkan kebenaran rumus untuk n=1. Dengan asumsi bahwa rumus 

benar untuk n = k, maka selanjutnya terbukti bahwa rumus juga benar untuk n = 

k+1. Hal ini memberikan suatu implikasi: 

Jika untuk n = 1 dan n = k benar maka untuk n = k + 1 juga benar. 

 Dengan implikasi ini maka sudah dapat disimpulkan bahwa rumus akan berlaku 

untuk semua bilangan asli, sebab diawali bahwa rumus benar untuk n = 1 maka 

juga benar untuk n = 1 + 1 = 2; karena benar untuk n = 2 maka juga benar untuk 

n = 2 + 1 = 3; karena benar untuk n = 3 maka juga benar untuk n = 3 + 1 = 4; 

karena benar untuk n = 4 maka juga benar untuk n = 4 + 1 = 5; karena benar 

untuk n = 5 maka juga benar untuk n = 5 + 1 = 6; demikian seterusnya. Dengan 

demikian jelaslah bahwa dengan pembuktian kebenaran satu implikasi di atas 

maka hal tersebut sudah dapat diterapkan pada seluruh bilangan asli dan 

pengambilan kesimpulan semacam ini adalah valid. Melalui contoh ini jelaslah 
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bahwa pola penalaran yang digunakan dalam induksi matematika adalah pola 

penalaran secara deduktif. 

 

3. Logika Matematika 

Logika merupakan sebuah alat yang penting untuk berpikir kritis dan 

penalaran deduktif. Dalam logika diperlukan adanya proposisi, yakni pernyataan 

yang bernilai benar saja atau salah saja. Contoh: 

 "Jumlah dua bilangan genap adalah genap" merupakan proposisi bernilai 

benar; 

 "Kota Surabaya terletak di propinsi Jawa Barat" merupakan proposisi 

bernilai salah; 

 "Kerjakan tugasmu" bukan merupakan proposisi. 

Proposisi-proposisi pada contoh di atas merupakan proposisi-proposisi 

sederhana. Sedangkan proposisi yang dirangkaikan dengan perangkai logika 

"dan", "atau", "tidak", "jika ... maka", disebut proposisi majemuk. Dalam logika 

matematika, nilai kebenaran untuk sebuah proposisi majemuk sudah dirumuskan 

secara pasti, sehingga setiap proses penarikan kesimpulan menggunakan logika 

matematika selalu dapat dikontrol kevalidannya. Beberapa proposisi majemuk 

yang akan diuraikan dalam bab ini adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi 

dan biimplikasi. 

a. Negasi 

 Negasi dari suatu proposisi p dinotasikan ~p. Nilai kebenaran dari ~p 

berkebalikan dengan nilai kebenaran dari p. Contoh: negasi dari cba  adalah 
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cba  . Selanjutnya negasi rangkap adalah negasi dari negasi. Negasi rangkap 

p dinotasikan dengan ~(~p). Nilai kebenaran dari ~(~p) sama dengan nilai 

kebenaran dari p.  Negasi dari sebuah proposisi majemuk akan memiliki 

karakteristik tertentu dan hal ini dapat ditunjukkan melalui nilai kebenarannya. 

Tabel 2.1 Nilai Kebenaran untuk Negasi 

p ~ p 

B S 

S B 

 

Negasi suatu proposisi seringkali dipergunakan dalam pembuktian-

pembuktian yang memanfaatkan sebuah kontradiksi. Misalnya untuk 

membuktikan bahwa 0 adalah satu-satunya elemen identitas dalam operasi 

penjumlahan bilangan bulat, kita bisa mengawali dengan sebuah pengandaian 

bahwa yang benar adalah negasi dari pernyataan itu, yakni andaikan 0 bukan 

satu-satunya elemen identitas dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. 

Melalui proses penalaran secara deduktif, kita akan sampai pada sebuah 

pernyataan kontradiktif, yakni sebuah proposisi yang selalu bernilai salah. Karena 

menghasilkan sebuah kontradiksi, maka pengandaian yang diambil adalah salah, 

sehingga yang benar adalah negasi dari pengandaian tersebut, dan ini merupakan 

pembuktian terhadap pernyataan di atas. 

b. Konjungsi  

Konjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai "dan". 

Proposisi "p dan q" dinotasikan qp  . Sebuah proposisi majemuk berperangkai 

“dan” mempersyaratkan terpenuhinya masing-masing unsurnya. Misalnya pada 

pernyataan  
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“Saya membaca buku dan makan apel”.   

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa pada saat yang sama saya 

membaca buku dan sekaligus saya juga makan apel. Apabila ternyata saya hanya 

membaca buku saja tanpa makan apel, atau saya makan apel saja tanpa membaca 

buku, atau saya tidak melakukan keduanya,  maka pernyataan tersebut menjadi 

sebuah pernyataan yang salah. Oleh karenanya nilai kebenaran untuk sebuah 

konjungsi adalah: qp   bernilai benar hanya bila p dan q keduanya benar. 

Tabel 2.2 Nilai Kebenaran untuk Konjungsi 

p q qp   

B B B 

B S S 

S B S 

S S S 

 

Contoh: 

Pernyataan “Aku sekarang berada  di Banyuwangi dan di Malang”, menurut 

logika matematika jelas merupakan pernyataan yang salah karena tidak 

mungkin kedua unsur proposisinya  sama-sama bernilai benar, artinya tidak 

mungkin bagi seseorang pada saat yang sama berada secara fisik di dua tempat 

yang berbeda. Tetapi akan lain lagi nilai kebenarannya apabila pernyataan 

tersebut diubah menjadi “Aku sekarang memiliki rumah di Banyuwangi dan di 

Malang”. 

c. Disjungsi 

Disjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai "atau". 

Poposisi "p atau q" dinotasikan qp . Tidak seperti pernyataan berperangkai 

“dan” yang mempersyaratkan terpenuhinya kebenaran semua unsurnya, 
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pernyataan berperangkai “atau” menawarkan suatu pilihan, artinya jika paling 

tidak salah satu dari kedua unsur proposisinya terpenuhi maka hal ini sudah cukup 

untuk pernyataan tersebut dikatakan benar. Misalnya pada pernyataan 

“Para orang tua siswa bersedia menyumbangkan uang atau buku 

untuk memajukan perpustakaan sekolah” 

 

 

Jika pada kenyataannya orang tua siswa bersedia menyumbangkan uang saja, 

atau bersedia menyumbangkan buku saja, atau bersedia menyumbangkan 

keduanya, maka pernyataan tersebut akan menjadi pernyataan yang benar.  Dan 

pernyataan tersebut akan salah hanya bila pada kenyataannya para orang tua 

siswa tidak bersedia menyumbangkan baik uang maupun buku. Oleh karenanya 

nilai kebenaran untuk sebuah disjungsi adalah: qp  bernilai salah hanya bila p 

dan q keduanya salah. Disjungsi dengan aturan kebenaran seperti ini seringkali 

disebut sebagai disjungsi inklusif. 

Tabel 2.3 Nilai Kebenaran untuk Disjungsi Inklusif 

P q qp  

B B B 

B S B 

S B B 

S S S 

 

Contoh: 

Pernyataan “mahasiswa yang tidak boleh mengikuti ujian akhir semester 

adalah mereka yang belum mengumpulkan tugas atau tidak memenuhi syarat 

kehadiran perkuliahan”, memiliki konsekwensi bahwa seorang mahasiswa 

baru boleh mengikuti ujian apabila ia telah mengumpulkan tugas dan 
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memenuhi syarat kehadiran perkuliahan. Coba anda pikirkan apabila 

pernyataan tersebut berperangkai “dan” ! 

Pada konteks kehidupan riil, kadangkala sebuah pilihan hanya 

memperbolehkan seseorang untuk memilih satu unsur saja dari  dua unsur yang 

disediakan. Coba anda perhatikan pernyataan berikut.  

“hanya ada dua kemungkinan bagi mahasiswa yang terlambat 

melaksanakan daftar ulang di awal semester, yakni melanjutkan 

perkuliahan dengan maksimal 12 sks atau mengajukan cuti selama 

1 semester.”  

 

Dengan aturan tersebut maka bagi mahasiswa yang terlambat melakukan daftar 

ulang di awal semester hanya ada 2 pilihan yang harus dipilih salah satu; tidak 

boleh dipilih kedua-duanya; dan juga tidak boleh untuk tidak memilih. Jika tidak 

bersedia melanjutkan perkuliahan dengan maksimal 12 sks maka ia harus 

mengajukan cuti selama 1 semester, dan sebaliknya jika tidak mengajukan cuti 

selama 1 semester maka ia harus melanjutkan perkuliahan dengan beban 

maksimal 12 sks; dan tidak ada kemungkinan lain. Bentuk disjungsi semacam ini 

disebut disjungsi eksklusif  dan dinotasikan dengan  . Sebuah pernyataan 

disjungsi eksklusif akan bernilai benar hanya jika nilai kebenaran masing-masing 

proposisi yang membentuknya adalah berbeda.  

Tabel 2.4 Nilai Kebenaran untuk Disjungsi Eksklusif 

P q p        q 

B B S 

B S B 

S B B 

S S S 

 

Perhatikan  proposisi “Aku  lahir di Jawa Timur atau di Jawa Tengah”. Masalah 

tempat kelahiran bagi seseorang pastilah tunggal, sehingga dalam konsep 
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disjungsi eksklusif proposisi tersebut merupakan proposisi yang salah karena 

tidak mungkin “Aku lahir di Jawa Timur” dan sekaligus “Aku lahir di Jawa 

Tengah”. Harus hanya ada satu saja unsur yang benar dalam disjungsi ini, artinya, 

proposisi tersebut akan bernilai salah jika kedua unsur yang membentuknya sama-

sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. 

Untuk kepentingan proses penalaran deduktif dalam matematika, maka 

disjungsi yang sering dipergunakan adalah disjungsi inklusif atau “dan/atau”, 

yakni disjungsi yang hanya akan bernilai salah apabila kedua unsurnya bernilai 

salah. Dengan demikian untuk selanjutnya dalam buku ini apabila disebutkan 

istilah disjungsi saja makan yang dimaksudkan adalah disjungsi inklusif. 

d. Implikasi 

Bila proposisi p dan q dirangkaikan menjadi proposisi "jika p maka q" 

(dinotasikan qp  ) maka proposisi tersebut dinamakan kondisional atau 

implikasi. Pernyataan p disebut antisenden (hipotesis) sedangkan pernyataan q 

disebut konsekuen (simpulan). Pernyataan p merupakan syarat cukup untuk 

pernyataan q dan pernyataan q merupakan syarat perlu untuk pernyataan p. Coba 

anda perhatikan ilustrasi berikut. 

Dengan berbekal peta dan petunjuk rute, anda bermaksud 

melakukan sebuah pendakian dengan tujuan mencapai puncak 

gunung Semeru di Jawa Timur. Ada 4 kemungkinan sebagai hasil 

dari kegiatan ini, yakni: 

 

Kemungkinan 1: Anda mengikuti peta dan petunjuk rute 

dengan benar dan anda sampai di puncak 

Semeru 

 

Kemungkinan 2: Anda mengikuti peta dan petunjuk rute 

dengan benar tetapi anda tidak sampai di 

puncak Semeru. 
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Kemungkinan 3: Anda tidak mengikuti peta dan petunjuk 

rute dengan benar tetapi pada akhirnya 

anda sampai di puncak Semeru. 

 

Kemungkinan 4: Anda tidak mengikuti peta dan petunjuk 

rute dengan benar dan pada akhirnya anda 

tidak sampai di puncak Semeru. 

 

Perhatikan kemungkinan 1, 3 dan 4 dalam ilustrasi di atas. Jika yang terjadi 

adalah kemungkinan 1, maka sudah menjadi suatu hal yang logis apabila anda 

mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar sehingga mencapai tujuan yakni 

puncak Semeru. Jika yang terjadi adalah kemungkinan 3, yakni walaupun anda 

tidak mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar tetapi pada akhirnya anda 

sampai di puncak Semeru,  maka hal ini bisa saja terjadi dengan asumsi bahwa 

anda telah menjelajahi rute yang lain, walaupun bukan rute yang ditetapkan, 

untuk mencapai puncak Semeru yang merupakan tujuan dari pendakian anda. Jika 

yang terjadi adalah kemungknan 4, maka sudah menjadi suatu hal yang logis 

apabila anda tidak mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar dan anda tidak 

sampai di puncak Semeru.  

Lalu bagaimana jika yang terjadi adalah kemungkinan 2? Secara logis hal 

ini akan menjadi sebuah pertanyaan sebab anda sudah mematuhi peta dan 

mengikuti petunjuk rute dengan benar, tetapi mengapa tidak sampai di puncak 

Semeru? Anda tentunya tidak bisa menerima kejadian ini dan akan mengajukan 

“protes” kepada panitia penyelenggara pendakian. Demikian pula halnya dalam 

sebuah implikasi logis, kemungkinan 2 tersebut tidak bisa diterima kebenarannya 

secara logika. Oleh karenanya nilai kebenaran dalam sebuah implikasi adalah : 

qp   bernilai salah hanya bila p benar dan q  salah.  
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Tabel 2.5 Nilai Kebenaran untuk Implikasi 

P q qp   

B B B 

B S S 

S B B 

S S B 

 

Contoh:  

Pernyataan “jika melanggar lampu lalu lintas maka ditilang polisi”, 

merupakan sebuah implikasi yang hanya berlaku satu arah, artinya (sesuai 

dengan pernyataan tersebut) jika seorang pengguna jalan raya melanggar 

lampu lalu lintas maka sebagai akibatnya dia pasti ditilang polisi, tetapi 

sebaliknya, jika seseorang pada kenyataannya ditilang polisi maka belum tentu 

karena ia melanggar lampu lalu lintas. 

Untuk kondisional  qp  , maka 

 pq   disebut konvers dari qp   

 qp ~~   disebut invers dari qp   

 pq ~~   disebut kontrapositif dari qp   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema invers, konvers dan kontrapositif  
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Contoh: jika diberikan sebuah implikasi “Jika hujan maka tanah basah” maka 

konversnya adalah “jika tanah basah maka hujan”; inversnya adalah “jika tidak 

hujan maka tanah tidak basah”; dan kontrapositifnya adalah “jika tanah tidak 

basah maka tidak hujan”. 

e. Biimplikasi 

Sebuah biimplikasi atau bikondisional "p jika hanya jika q" (yang 

dinotasikan oleh qp   ) merupakan implikasi dua arah, yakni   "jika p maka q" 

dan "jika q maka  p".  Pernyataan p merupakan syarat perlu dan cukup untuk 

pernyataan q, demikian juga sebaliknya,  pernyataan q merupakan syarat perlu 

dan cukup untuk pernyataan p. Sebagai konsekwensi dari konjungsi 

)()( pqqp  , maka biimplikasi qp   bernilai benar hanya bila p dan q 

keduanya benar atau keduanya salah.  

Tabel 2.6 Nilai Kebenaran untuk Biimplikasi 

p q qp   pq   )()( pqqp   qp   

B B B B B B 

B S S B S S 

S B B S S S 

S S B B B B 

 

Contoh:  

Pernyataan “ditilang polisi jika hanya jika melanggar peraturan lalu lintas”, 

merupakan sebuah implikasi dua arah yang mengikat kedua unsur yang 

menyusun biimplikasi tersebut, artinya (sesuai dengan pernyataan tersebut) 

jika seorang pengguna jalan raya melanggar peraturan lalu lintas maka sebagai 

akibatnya dia pasti ditilang polisi, demikian juga sebaliknya, jika seseorang 

pada kenyataannya ditilang polisi maka pasti karena ia melanggar peraturan 
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lalu lintas. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa jika seseorang tidak 

melanggar peraturan lalu lintas maka iapun juga tidak akan ditilang polisi. 

f. Pernyataan Ekivalen 

Setiap kali untuk dapat mengartikan atau memahami pengertian sebuah 

pernyataan, kita membutuhkan formulasi pernyataan lain yang memiliki 

pengertian yang sama (atau ekivalen) dengan pernyataan tersebut. Misalnya pada 

sebuah pernyataan:  

“Jika hujan maka tanah basah” 

Apakah berarti jika tidak hujan maka tanah tidak basah? Belum tentu, karena 

walaupun tidak hujan, bisa jadi tanahnya basah (mungkin karena disiram 

seseorang atau karena ada air yang tumpah dan sebagainya). Lalu apakah berarti 

jika tanah basah maka berarti hujan? Jawabannya: belum tentu juga, karena 

sesuai dengan pernyataannya yang merupakan implikasi satu arah, maka hal ini 

berarti hujan akan mengakibatkan tanah basah, tetapi tanah basah tidak selalu 

diakibatkan oleh hujan. Oleh karena itu pernyataan yang memiliki pengertian 

yang sama dengan pernyataan di atas adalah 

“Jika tanah tidak basah maka pasti tidak hujan”. 

Penentuan suatu pernyataan yang ekivalen dalam logika matematika 

tentunya tidak dilakukan dengan cara coba-coba seperti ilustrasi di atas (walau 

analisis dalam ilustrasi tersebut masuk akal), tetapi sudah ada metode yang tepat 

yakni dengan cara menyelidiki nilai kebenarannya. Proposisi p dan q dikatakan 

ekivalen, dinotasikan dengan qp  ,  jika p memiliki nilai kebenaran yang sama 
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dengan nilai kebenaran q; akibatnya, jika p ekivalen dengan q maka  qp   akan 

selalu bernilai benar. 

Contoh:  

 suatu kondisional ekivalen dengan kontrapositifnya, 

)~(~)( pqqp  , sehingga   pernyataan )~(~)( pqqp   

selalu bernilai benar;    

 sedangkan kondisional, qp  , tidak ekivalen baik dengan konversnya, 

pq   maupun dengan inversnya, qp ~~  .  

 Pernyataan “jika ada pemadaman lsitrik maka lampu mati” memiliki 

pengertian yang sama (ekivalen) dengan ”jika lampu tidak mati maka 

berarti tidak ada pemadaman listrik”,  dan tidak sama pengertiannya 

dengan “jika tidak ada pemadaman maka lampu tidak mati” atau “jika 

lampu mati maka berarti ada pemadaman”. 

Table 2.7 Nilai Kebenaran Implikasi, Konvers, Invers dan Kontrapositifnya 

p Q qp   pq   qp ~~   pq ~~   )~(~)( pqqp   

B B B B B B B 

B S S B B S B 

S B B S S B B 

S S B B B B B 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebuah impliasi memiliki nilai kebenaran yang 

sama dengan kontrapositifnya, tetapi tidak demikian dengan konvers maupun 

inversnya.  

Konsep ekivalensi semacam ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

menentukan negasi dari suatu konjungsi maupun disjungsi. Perhatikan tabel 

kebenaran berikut. 
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Table 2.8 Ekivalensi Negasi Konjungsi dan Disjungsi 

p q ~p ~q qp  )(~ qp  qp ~~   qp   )(~ qp   qp ~~   

B B S S B S S B S S 

B S S B B S S S B B 

S B B S B S S S B B 

S S B B S B B S B B 

 

                                                    Ekivalen                                         Ekivalen  

Dari tabel di atas didapat bahwa    

 )(~ qp  ekivalen dengan )~(~ qp ; 

 )(~ qp   ekivalen dengan )~(~ qp . 

Dengan demikian maka negasi dari sebuah disjungsi adalah konjungsi dari negasi 

masing-masing komponennya, dan negasi dari sebuah konjungsi adalah disjungsi 

dari negasi masing-masing komponennya. Ini dikenal sebagai hukum De Morgan. 

Coba anda analisis kebenaran masing-masing contoh berikut. 

 Negasi dari “Pak Didik mengajar Logika Matematika atau Teori 

Himpunan”  adalah “Pak Didik tidak mengajar Logika Matematika dan 

Teori Himpunan”; 

 Pernyataan bahwa  "harga BBM naik atau subsidi dikurangi" akan 

menjadi pernyataan yang salah jika kenyataannya  "harga BBM tidak naik 

dan subsidi tidak dikurangi"; 

 Negasi dari “Dafik berangkat ke Australia dan melanjutkan studinya” 

adalah “Dafik tidak berangkat ke Australia atau tidak melanjutkan 

studinya”.  
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 Pernyataan bahwa  "gajinya dinaikkan dan rumahnya diperbaiki" akan 

menjadi pernyataan yang salah jika kenyataannya "gajinya tidak dinaikkan 

atau rumahnya tidak diperbaiki". 

 Pernyataan bahwa “Susanto mengajak Suharto untuk membeli sepeda” 

akan menjadi sebuah pernyataan yang salah jika ternyata “Susanto tidak 

mengajak Suharto atau tidak membeli sepeda”. 

Ekivalensi juga terjadi antara sebuah disjungsi dengan implikasi dan 

negasi implikasi dengan konjungsi. Perhatikan tabel kebenaran berikut ini. 

Tabel 2.9 Ekivalensi disjungsi, konjungsi dan implikasi 

p q ~p ~q qp  qp ~  qp   )(~ qp   qp ~  

B B S S B B B S S 

B S S B B B S B B 

S B B S B B B S S 

S S B B S S B S S 

 

                                                       ekivalen                                         ekivalen 

Dari tabel di atas didapat adanya ekivalensi antara 

 qp  dan qp ~ ; 

 qp ~  dan )(~ qp  . 

Coba anda analisis kebenaran masing-masing contoh berikut. 

 Untuk menghimbau pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor dan 

sabuk pengaman bagi pengendara mobil, di jalan-jalan sering kita jumpai 

spanduk atau baliho yang bertuliskan “klik atau tilang”. Hal ini 

dimaksudkan ”jika pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm 

atau pengendara mobil tidak mengenakan sabuk pengaman secara benar 

maka mereka akan kena tilang”.  
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 Pernyataan  “belajar atau tidak naik kelas” ekivalen dengan sebuah 

implikasi “jika tidak belajar maka tidak naik kelas”. 

 Sebuah peringatan “merokok atau sehat” dimaksudkan sebagai “jika 

seseorang tidak merokok maka ia akan sehat”. 

 Aturan “mahasiswa berpakaian sopan atau tidak diperkenankan masuk 

kampus” mengandung konsekwensi “jika mahasiswa tidak berpakaian 

sopan maka ia tidak diperkenankan masuk kampus”. 

 Pernyataan “jika tidak malas membaca maka akan bertambah 

pengetahuan” dapat dinyatakan melalui ungkapan “malas membaca atau 

bertambah pengetahuan”. 

 Penyangkalan dari pernyataan “jika bayi diberi mainan maka ia akan 

berhenti menangis” adalah “bayi sudah diberi mainan tetapi ia tidak 

berhenti menangis”. 

 Kenyataan bahwa “mahasiswa sudah melakukan demonstrasi tetapi 

tingkat korupsi tetap tidak turun”  memberikan kesimpulan “tidak benar 

bahwa jika mahasiswa melakukan demonstrasi maka tingkat korupsi akan 

turun”. 

 Pernyataan “jika menggunakan telepon genggam maka biaya komunikasi 

dapat dihemat” akan menjadi sebuah pernyataan yang salah jika pada 

kenyataanya “penggunaan telepon genggam tidak dapat menghemat biaya 

komunikasi”.   

Sebagaimana telah diketahui bahwa dua proposisi yang ekivalen adalah 

proposisi-proposisi yang nilai kebenarannya sama, sehingga biimplikasi antara 
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kedua proposisi tersebut akan selalu bernilai benar. Proposisi majemuk yang 

selalu benar apapun nilai kebenaran komponen-komponennya disebut Tautologi, 

dan dikatakan benar secara logika.  

Contoh: 

 Berdasarkan tabel 2.7 didapatkan bahwa )~(~)( pqqp   

merupakan sebuah tautologi.  

 Perhatikan tabel berikut. 

p q qp   qp  qp   pqp  )(  pqp  )(  )()( qpqp   

B B B B B B B B 

B S S B S B B S 

S B S B B B S B 

S S S S B B B B 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pqp  )(  merupakan sebuah tautologi, 

sedangkan pqp  )(  dan )()( qpqp   bukan merupakan tautologi.  

Coba anda selidiki diantara proposisi berikut, mana yang merupakan tautologi 

  )()( qpqp    

 )( qpp   

 )( qpp   

 )( qpq   

Kebalikan dari tautologi adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi 

majemuk yang selalu salah apapun nilai kebenaran komponen-komponennya, dan 

dikatakan salah secara logika.  
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Contoh:  

 pp ~  merupakan kontradiksi, sebab antara nilai kebenaran dari p dan 

~p selalu berbeda (lihat tabel 2.1) 

 Karena qp ~~   merupakan negasi dari qp  , maka baik 

)~(~)( qpqp   maupun )~(~)( qpqp  , keduanya sama-

sama merupakan sebuah kontradiksi. Demikian juga, karena qp ~~   

merupakan negasi dari qp , maka baik )~(~)( qpqp   maupun 

)~(~)( qpqp  , keduanya sama-sama merupakan sebuah 

kontradiksi. Coba anda selidiki hal ini dengan melihat kembali tabel 2.8 

 Pada tabel 2.9 terlihat bahwa )(~)( qpqp  , sehingga baik 

)(~)(~ qpqp   maupun )(~)(~ qpqp   keduanya 

merupakan sebuah kontradiksi. 

g. Kuantifikasi 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat elemen dalam suatu himpunan, 

seringkali kita menggunakan kuantitas dan mengekspresikannya dengan kata-kata 

"semua", "setiap", "beberapa", "ada". Misalnya  

 Semua gula rasanya manis; 

 Ada cabe yang tidak pedas; 

 Setiap gajah memiliki belalai; 

 Beberapa mahasiswa FKIP Universitas Jember mengikuti pelatnas sepak 

bola di Bogor;  

 Semua bilangan genap habis dibagi 2; 
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 Ada bilangan prima yang bukan merupakan bilangan ganjil. 

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan sebuah keberadaan dari 

elemen-elemen suatu himpunan yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. 

Pernyataan semacam ini disebut sebagai proposisi kuantifikasi. Kuantifikasi 

dikelompokkan ke dalam kuantifikasi universal dan kuantifikasi eksistensial. 

1) Kuantifikasi Universal 

Kuantifikasi universal merupakan suatu proposisi yang benar secara 

menyeluruh dalam suatu semesta pembicaraan. Kuantifikasi ini mempergunakan 

kata "semua" atau "setiap". Proposisi yang mempergunakan kata "semua" atau 

"setiap" dapat dinyatakan sebagai suatu kondisional, yakni "semua p adalah q" 

dapat dinyatakan sebagai "jika p maka q". 

Contoh: 

 "Semua bilangan genap habis dibagi dua" dapat dinyatakan sebagai "Jika 

bilangan genap maka habis dibagi dua"; 

 "Untuk setiap bilangan cacah a, aa  22 " dapat dinyatakan sebagai 

"Jika a bilangan cacah, maka aa  22 " 

2) Kuantifikasi Eksistensial 

Proposisi ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa paling tidak ada satu 

unsur yang membuat proposisi itu benar. Proposisi semacam ini mempergunakan 

kata-kata "beberapa" atau "ada". Proposisi berikut bernilai sama; 

 ada pemain basket yang bertubuh pendek; 

 paling tidak ada seorang pemain basket yang bertubuh pendek; 
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 beberapa pemain basket bertubuh pendek. 

Catatan: kalimat yang dimulai dengan kata "hanya" dapat diganti dengan kalimat 

yang dimulai dengan kata "semua" asalkan subyek dan predikatnya harus saling 

dipertukarkan. Contohnya, "hanya mahasiswa yang mendapat nilai A yang 

diluluskan" dapat diganti dengan "semua mahasiswa yang diluluskan mendapat 

nilai A". 

3) Negasi Kuantifikasi 

Aturan negasi untuk kuantifikasi diatur sebagai berikut. 

 "semua P adalah Q" negasinya "beberapa P tidak Q" 

 "beberapa P adalah Q" negasinya "semua P tidak Q" 

Contoh: 

 "semua manusia tidak berekor" negasinya "beberapa manusia berekor"; 

 "beberapa pejabat mengisi daftar hadir" negasinya "semua pejabat tidak 

mengisi daftar hadir". 

Berdasarkan konsep negasi kuantifikasi ini maka untuk menunjukkan 

bahwa sebuah proposisi kuantifikasi universal bernilai salah, kita cukup 

menunjukkan satu contoh penentang (counter-example).  

Misalnya,  

 untuk menyatakan bahwa pernyataan “Semua murid SD sudah bisa 

membaca pada saat pertama masuk di kelas I” merupakan pernyataan 

yang salah, kita harus menunjukkan bahwa paling tidak ada satu murid SD 

yang belum bisa membaca pada saat pertama masuk di kelas I. 
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 2 adalah bilangan prima yang juga genap merupakan sebuah counter-

example yang membuktikan bahwa pernyataan “semua bilangan prima 

adalah ganjil” merupakan pernyataan yang salah. 

Sedangkan untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi kuantifikasi eksistensial 

bernilai salah, maka kita harus menunjukkan bahwa semua kemungkinan kasus 

adalah salah.  

Misalnya, 

 Untuk membuktikan bahwa pernyataan “pada beberapa kelas di SD 

pelajaran matematika tidak diajarkan” merupakan pernyataan yang salah, 

maka kita harus  menunjukkan bahwa di kelas 1 matematika diajarkan, di 

kelas 2 matematika diajarkan, di kelas 3 matematika diajarkan, di kelas 4 

matematika diajarkan, di kelas 5 matematika diajarkan, dan di kelas 6 

matematika diajarkan. Ini menunjukkan bahwa di semua kemungkinan 

kelas di SD, pernyataan tersebut adalah salah.  

 Untuk menunjukkan bahwa pernyataan “ada bilangan bulat yang bila 

ditambah dengan 2 akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari 

dirinya” merupakan pernyataan yang salah, maka kita harus meninjau 

bahwa untuk semua kemungkinan, pernyataan tersebut adalah salah, 

misalnya kemungkinan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau 

genap, atau kemungkinannya bilangan tersebut adalah bilangan negatif, 

nol atau bilangan positif. Jika pada semua kemungkinan terbukti bahwa 

tidak ada bilangan yang apabila ditambah dengan 2 akan menghasilkan 
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bilangan yang lebih kecil dari dirinya, maka ini akan menunjukkan bahwa 

pernyataan di atas adalah salah. 

  Sejalan dengan hal di atas, coba anda pikirkan beberapa hal berikut. 

 Bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi 

kuantifikasi eksistensial bernilai benar? 

 Bagaimana pula caranya untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi 

kuantifikasi universal bernilai benar? 

  

4. Beberapa Penerapan  Logika Matematika 

Logika matematika dengan nilai kebenarannya tidak hanya berguna untuk 

menetapkan benar atau salahnya sebuah pernyataan, tetapi secara praktis memiliki 

banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan logika 

matematika ini adalah pada rangkaian listrik.  

a. Penerapan pada Rangkaian Listrik 

Secara umum rangkaian listrik yang sering kita jumpai dalam peralatan 

elektronika dibedakan menjadi dua, yakni rangkaian seri dan rangkaian pararel. 

Perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut ini. 

 

 

                                                 saklar p                  saklar q 

Gambar 2.6 Rangkaian Seri 

Pada rangkaian seri, lampu akan menyala hanya apabila saklar p maupun saklar q 

keduanya dalam keadaan “ON”. Jika tidak maka lampu akan mati. Hal ini 

Sumber 

listrik 
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merupakan konsep dari konjungsi qp  , yang akan bernilai benar hanya jika p 

benar dan q benar. Selain kondisi ini maka qp   akan bernilai salah. 

 

 

                                                                 saklar p 

 

 

                                                     saklar q 

Gambar 2.7 Rangkaian Pararel 

Pada rangkaian pararel, lampu akan mati apabila kedua saklar p dan q sama-sama 

dalam keadaan “OFF”. Jika salah satu atau keduanya dalam keadaan “ON” maka 

lampu akan selalu menyala. Hal ini sejalan dengan konsep disjungsi qp , yang 

akan bernilai salah hanya jika p salah dan q salah. Selain kondisi ini maka qp  

akan bernilai benar. 

Sebuah jaringan listrik pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

rangkaian dasar ini  dengan mengkombinasikan kedua macam rangkaian tersebut. 

Coba anda perhatikan contoh rangkaian listrik berikut. 

                                                 p 

 

                             q                       r 

                             

 

                                                  s                             t    

 

                                                    

                             u                  v             

 

Gambar 2.8 Contoh penggabungan rangkaian seri dan pararel 

Sumber 

listrik 

Sumber 

listrik 
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Rangkaian di atas dapat dinyatakan dalam simbol logika: 

tvusrpq  )]())([(  

Oleh karenanya untuk mengetahui pada saat kapan lampu akan menyala atau 

padam dapat diketahui dengan menelusuri nilai kebenaran dari proposisi logika 

tersebut. 

Sebagai latihan, coba anda gambarkan rangkaian listrik untuk proposisi-

proposisi berikut: 

a. pqp  )(  

b. pqp  )(  

c. )()( qpqp   

d. pqp  )(  

e. )(~)( rprp   

f. ))()(()(( rpqprqp   

b. Pemanfaatan Logika dalam Penarikan Kesimpulan 

Bentuk aplikasi berikutnya merupakan penerapan utama dari logika, yakni 

pemanfaatannya dalam penarikan kesimpulan. Nilai kebenaran untuk setiap jenis 

proposisi majemuk dalam logika matematika adalah tetap, sehingga dengan 

meninjau nilai kebenaran tersebut, kita bisa mengontrol validitas sebuah 

penarikan kesimpulan. Skenario sebuah penarikan kesimpulan dinyatakan dalam 

bentuk argumen. Argumen merupakan himpunan proposisi-proposisi yang 

dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni premis dan konklusi.  Premis tersusun 

atas proposisi-proposisi yang digunakan sebagai data untuk menghasilkan sebuah 

proposisi baru yang merupakan konklusi. 
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Gambar 2.9 Skema dalam sebuah argumen 

Sebuah penarikan kesimpulan dikatakan valid jika kebenaran konjungsi 

proposisi-proposisi pada premis mengakibatkan secara logik kebenaran konklusi. 

Dan apabila argumennya dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka implikasi 

tersebut merupakan sebuah tautologi. Tetapi jika tidak demikian, yakni bila 

kebenaran proposisi-proposisi pada premis tidak menghasilkan secara logik 

kebenaran konklusi, maka argumen tersebut dinyatakan tidak valid, dan disebut 

sesat pikir.  Beberapa skenario dasar dalam pengambilan kesimpulan yang sering 

digunakan adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisma. 

1) Modus Ponens 

Modus ponens merupakan salah satu bentuk dari hukum pengasingan yang 

bentuk argumennya adalah sebagai berikut. 

q

p

qp





 

Jika dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka argumen tersebut adalah 

qpqp  ])[(   yang nilai kebenarannya dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.10 Nilai kebenaran argumen Modus Ponens 

p q qp   pqp  )(  qpqp  ])[(  

B B B B B 

B S S S B 

S B B S B 

S S B S B 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa qpqp  ])[(  merupakan sebuah tautologi. 

Oleh karenanya argumen tersebut adalah valid. 

Berikut beberapa contoh argumen, baik yang valid maupun yang tidak valid.  

1) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Lampunya terang. p  

 Karena itu, Gogon dapat membaca dengan jelas. q  

 

Argumen tersebut adalah valid karena merupakan sebuah modus ponens yang 

sudah dibuktikan kevalidannya. 

2) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Gogon  dapat membaca q  

 Karena itu, lampunya terang p  

 

Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan pq  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

pqqp  ])[(  dan proposisi ini bukan merupakan tautologi.  

3) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Lampunya tidak terang p~  

 Karena itu, Gogon tidak dapat membaca dengan jelas q~  

 

Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan qp ~~  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

qpqp ~]~)[(   dan proposisi ini bukan merupakan tautologi. 
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2) Modus Tollens 

Modus tollens juga  merupakan salah satu bentuk dari hukum pengasingan 

yang memanfaatkan ekivalensi antara sebuah implikasi dengan kontrapositifnya. 

Bentuk argumen dari modus tollens adalah sebagai berikut. 

p

q

qp

~

~





 

Jika dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka argumen tersebut adalah 

pqqp ~]~)[(    yang nilai kebenarannya dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2.11 Nilai kebenaran argumen Modus Tollens 

p ~p q ~q qp   qqp ~)(   pqqp ~]~)[(   

B S B S B S B 

B S S B S S B 

S B B S B S B 

S B S B B B B 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pqqp ~]~)[(   merupakan sebuah 

tautologi. Oleh karenanya argumen tersebut adalah valid. 

Berikut beberapa contoh argumen, baik yang valid maupun yang tidak valid.  

1) Jika membayar pajak tidak terlambat maka tidak kena denda qp   

 Kena denda q~  

 Berarti membayar pajak terlambat p~  

 

Argumen tersebut adalah valid karena merupakan sebuah modus tollens yang 

sudah dibuktikan kevalidannya. 

2) Jika membayar pajak tidak terlambat maka tidak kena denda qp   

 Membayar pajak terlambat p~  

 Karena itu, kena denda q~  

 



 

 

74 

 

Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan qp ~~  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

qpqp ~]~)[(   dan proposisi ini bukan merupakan tautologi. 

3)Silogisma 

Silogisme merupakan sebuah konsep pengambilan kesimpulan dengan 

menggunakan aturan rantai, yakni jika qp   dan rq    maka rp  . Bentuk 

implikasi dari silogisma adalah )())()(( rprqqp  . Nilai kebenaran 

dari silogisma dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 2.12 Nilai Kebenaran dari Silogisma 

p q r qp   rq   )()( rqqp   rp   
)]()[( rqqp   

)( rp   

B B B B B B B B 

B B S B S S S B 

B S B S B S B B 

B S S S B S S B 

S B B B B B B B 

S B S B S S B B 

S S B B B B B B 

S S S B B B B B 

 

Dari tabel tersebut didapat bahwa )())()(( rprqqp   merupakan 

sebuah tautologi. Oleh karenanya silogisma merupakan sebuah argumen yang 

valid. 

Berikut contoh argumen yang valid dan tidak valid. 

1) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Hari ini ibu ke pasar. p  

 Karena itu, ibu tidak membuat kue.  s  
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Argumen tersebut adalah valid karena merupakan silogisma yang telah dibuktikan 

kevalidannya. 

2) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Ibu membuat kue. s~  

 Karena itu, hari ini ibu tidak ke pasar.  p~  

 

Argumen di atas juga valid karena dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma). Selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

p

s

sp

~

~





 

dan ini merupakan sebuah modus tollens. 

3) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Ibu tidak membuat kue. s  

 Karena itu, hari ini ibu ke pasar.  p  

 

Argumen di atas tidak valid karena walau dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma), tetapi selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

p

s

sp





 

dan  pssp  ])[(  bukan merupakan tautologi.  

4) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Hari ini ibu tidak ke pasar p~  

 Karena itu, ibu membuat kue  s~  
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Argumen di atas tidak valid karena walau dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma), tetapi selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

s

p

sp

~

~





 

dan  spsp ~]~)[(   bukan merupakan tautologi.  

                      

B. Mengajak Siswa SD Bernalar dengan Benar 

Setelah seorang guru memahami proses penalaran dalam matematika, 

maka hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengajak siswa SD 

supaya juga memiliki penalaran yang benar. 

1. Pembelajaran dengan Pendekatan Induktif 

Matematika merupakan bidang ilmu yang pola penalarannya adalah 

deduktif, sebab penurunan suatu teorema dalam matematika tidak didasarkan pada 

generalisasi dari hasil observasi terbatas, tetapi didasarkan pada definisi, aksioma, 

dan teorema-teorema yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya teorema 

tersebut akan dapat diimplementasikan pada semua elemen himpunan semesta. 

Sehingga, secara ilustratif, pola penalaran dalam matematika bukan "karena 

2+3=3+2 maka operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif", 

melainkan "karena operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif maka 

2+3=3+2". 

Mengingat pola penarannya secara deduktif, maka skenario pembelajaran 

matematika di sekolah-sekolah lanjutan berjalan dari penurunan rumus atau sifat-
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sifat umum yang kemudian diimplementasikan pada contoh-contoh khusus. 

Namun demikian pola pendekatan pembelajaran semacam ini kurang sesuai bila 

diterapkan pada siswa SD, khususnya pada kelas-kelas rendah. Perkembangan 

mental siswa SD umumnya masih berada pada tahap operasional kongkrit. Pada 

tahap ini anak mengembangkan konsep dengan memanipulasi benda-benda 

kongkrit untuk menyelidiki model-model abstrak. Oleh karena itu pendekatan 

pembelajaran matematika pada siswa SD sebaiknya menggunakan pendekatan 

induktif. Misalnya seorang guru akan menanamkan konsep komutatif pada operasi 

penjumlahan bilangan bulat, maka dia tidak bisa langsung menyatakan pada siswa 

bahwa "operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif",  karena anak 

akan kesulitan menangkap pernyataan abstrak semacam ini. Guru harus mulai 

dengan banyak contoh penjumlahan dua buah bilangan bulat dan menunjukkan 

bagaimana jika urutan suku dalam penjumlahan tersebut dibalik. Dengan melihat 

pola-pola dari contoh kongkrit semacam ini, maka akan mudah bagi siswa 

menangkap konsep komutatif tersebut.  

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bahwa pola induktif 

tersebut hanya digunakan sebagai pendekatan pembelajaran matematika pada 

siswa SD, dan tidak digunakan sebagai alat generalisasi dalam matematika. 

Namun sebaliknya kita juga tidak perlu kawatir bahwa dengan pendekatan 

pembelajaran secara induktif, anak akan terbiasa berpola pikir induktif pula 

sampai dewasa, sebab manakala seorang anak sudah memasuki tahap operasional 

formal maka dia sudah dapat berpikir secara abstrak dan tidak terlalu tergantung 

dari benda-benda kongkrit dalam mengembangkan konsepnya. Apalagi dengan 
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pendekatan pembelajaran yang mengenalkan siswa pada proses pembuktian 

maupun penurunan suatu konsep di tingkat sekolah lanjutan, maka siswa akan 

dapat merubah pola pikirnya dari induktif ke deduktif. Dan bahkan pada siswa SD 

kelas tinggi, kelas 5 dan 6, pendekatan pembelajaran deduktif semacam itu sudah 

dapat diterapkan, karena pada usia ini siswa sudah memasuki masa transisi dari 

tahap operasional kongkrit menuju tahap operasional formal. 

Pendekatan pembelajaran secara induktif juga akan membantu siswa SD 

lebih memantabkan kemampuannya dalam berhitung. Suatu contoh misalnya 

dalam soal-soal berikut ini,  

                        1,3,5,7,…,…,… 

30,25,20,…,10,…,0 

1,2,4,7,11,…,… 

 

siswa diajak untuk melihat pola dari bilangan-bilangan yang diketahui dalam deret 

yang diberikan dan dengan ketrampilannya dalam operasi penjumlahan dan 

pengurangan, siswa akan dapat menentukan bilangan-bilangan yang ditanyakan. 

Contoh-contoh berikut secara induktif juga akan membantu siswa 

menangkap sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian. 

 

23 + 14 = … + 23 

46 + … = 11 + 46 

… + 31 = 31 + 8 

76 + 37 = 37 + … 

 

24 + (12 + 7) = (24 + …) + 7 

53 + (14 + …) = (53 + 14) + 20 

… + (31 + 11) = (5 + 31) + 11 

8 + (26 + 34) = (8 + 26) + … 
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10 x 56 = 56 x … 

36 x … = 11 x 36 

… x 9 = 9 x 41 

17 x 15 = … x 17 

 

24 x (12 x 7) = (24 x …) x 7 

53 x (14 x …) = (53 x 14) x 20 

… x (31x 11) = (5 x 31) x 11 

8 x (26 x 34) = (8 x 26) x …. 

 

8 x (11 + 16)= (8 x 11) + (8 x …) 

12 x (28 + …) = (12 x 28) + (12 x 15) 

… x  (19 + 22) = (3 x 19) + (3 x 22) 

43 x (… + 27) = (… x 11) + (… x 27) 

57 x (29 + 37) = (… x ….) + (…. x …) 

 

Dalam hal ini siswa diajak memperhatikan pola-pola yang disajikan dan setelah 

mengisi titik-titik dengan bilangan yang benar, maka siswa akan dapat melihat 

adanya sifat komutatif dan asosiatif pada operasi penjumlahan dan perkalian; serta 

sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. 

2. Membantu Siswa Berpikir Deduktif 

Sarana lain yang dapat dipergunakan untuk melatih siswa berpikir kritis 

adalah dengan memberikan soal cerita. Umumnya untuk dapat menyelesaikan soal 

cerita siswa harus menggunakan penalaran secara deduktif. Pertama-tama siswa 

harus mampu mentransfer soal cerita tersebut ke dalam model matematika, 

selanjutnya dengan konsep-konsep yang sudah dimilikinya siswa akan 

menyelesaikan model tersebut. Interpretasi dari penyelesaian model matematika 

inilah yang akhirnya digunakan sebagai jawaban atas soal cerita.  

Coba anda perhatikan soal cerita berikut. Tante pergi berbelanja ke pasar 

dengan membawa uang Rp. 60.000,- Sepertiga dari uang tersebut dibelikan buah 
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jeruk yang harga perkilonya adalah Rp. 5.000,- dan buah jeruk tadi akan 

dibagikan sama rata kepada dua orang temannya yang baru melahirkan. Berapa 

berat buah jeruk yang diterima oleh masing-masing teman tante? 

Kalimat matematika untuk persoalan ini cukuplah sederhana yakni, jika a 

merupakan berat buah jeruk yang diterima masing-masing teman tante, maka 

50003

60000
2


a  

sehingga didapat a = 2, artinya masing-masing teman tante akan menerima 2 kg 

jeruk. Namun demikian bagi siswa SD proses perumusan kalimat matematika ini 

mungkin akan sangat membingungkan, oleh karena itu mereka perlu diarahkan 

untuk menyelesaikan soal cerita ini tahap demi tahap dengan menggunakan logika 

sebagai berikut. 

 jika sepertiga uang tante dibelikan buah jeruk maka uang yang digunakan 

membeli buah jeruk adalah 

20000
3

60000
   rupiah 

 jika harga buah jeruk adalah Rp. 5.000,- perkilogram maka tante akan 

mendapatkan 

4
5000

20000
   kg jeruk 

 jika buah jeruk tersebut diberikan kepada dua orang teman tante, maka 

masing-masing akan mendapatkan  

2
2

4
   kg jeruk 

Dengan demikian persoalan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 sub persoalan 

berurut yang masing-masing dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi. Logika ini 
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yang kemudian akan memudahkan siswa untuk menentukan kalimat matematika 

yang sesuai dengan masing-masing sub persoalan.  

Prosedur semacam ini, yakni dengan membagi suatu persoalan menjadi 

beberapa sub persoalan yang masing-masing dapat dinyatakan dalam bahasa 

logika matematika, hanya merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan 

untuk membantu siswa SD berpikir secara deduktif. Namun demikian perlakuan 

semacam ini harus dilakukan secara perlahan, karena tingkat perkembangan 

mental siswa SD masih dalam taraf oprasional kongkrit, sehingga tidak dapat 

secara cepat berubah dari pola pemikiran induktif ke deduktif. Diperlukan pula 

kreatifitas guru dalam menyajikan materi, sehingga anak tidak merasa "dipaksa" 

untuk bernalar secara deduktif. Oleh karenanya kesiapan dan kemampuan siswa 

sangat perlu untuk diperhatikan agar upaya guru membimbing siswa dapat 

berjalan efektif. 

Banyak sekali materi matematika SD yang dapat disajikan sedemikian 

hingga penyajian tersebut akan dapat mengajak siswa bernalar secara benar, baik 

itu materi matematika SD untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Coba anda 

pilih suatu materi dan buatlah prosedur-prosedur sederhana yang akan dapat 

mengajak siswa berpikir kritis. Sebagai latihan coba anda buat: 

1. sebuah kegiatan siswa, yang dengan pendekatan induktif, menuntun siswa 

memperoleh rumus luas lingkaran! 

2. sebuah kegiatan siswa, yang dengan pendekatan deduktif, menuntun siswa 

memperoleh rumus luas segitiga!  
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BAB III 

HIMPUNAN DAN FUNGSI 
 

 

A. Konsep Dasar Himpunan dan Fungsi 

Himpunan dan fungsi merupakan obyek dasar dari semua obyek yang 

dipelajari dalam matematika. Pada saat seseorang belajar matematika, baik pada 

tingkat dasar maupun lanjut, disadari atau tidak, ia harus selalu berhadapan 

dengan himpunan dan fungsi. Sebagai contoh, jika seorang siswa belajar operasi 

penjumlahan bilangan bulat, maka dia sudah berhadapan dengan himpunan 

bilangan bulat, sehingga semua proses yang akan dilakukan harus berada dalam 

ruang lingkup himpunan ini; sedangkan operasi penjumlahan yang dipergunakan 

merupakan sebuah operasi biner, yakni suatu fungsi yang akan memetakan setiap 

pasang bilangan bulat (a,b) dengan suatu bilangan bulat a+b. Atau pada tingkat 

lanjut, jika seseorang belajar integral, maka umumnya dia akan berhadapan 

dengan himpunan bilangan riil; dan integral yang dipergunakan merupakan suatu 

fungsi yang akan memetakan sebuah fungsi riil kepada fungsi riil lain yang 

merupakan integrasinya. Dengan demikian himpunan dan fungsi merupakan hal 

mendasar yang perlu dipahami oleh seseorang yang belajar matematika sebelum 

dia mempelajari konsep-konsep lainnya. 
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1. Himpunan 

Tidak semua konsep dalam matematika dapat didefinisikan secara tepat, 

sehingga adakalanya suatu konsep dapat dipahami dengan mengidentifikasi sifat-

sifatnya. Hal serupa juga terjadi pada konsep himpunan. Seandainya himpunan 

didefinisikan sebagai "kumpulan dari obyek-obyek tertentu", maka akan timbul 

pertanyaan tentang apa pengertian dari kata kumpulan dalam definisi ini. 

Kemudian seandainya kumpulan didefinisikan sebagai "sebuah kesatuan dari 

benda-benda", maka akan timbul pertanyaan tentang apa pengertian dari kata 

kesatuan dalam definisi ini. Demikian seterusnya pertanyaan berantai ini tidak 

akan berhenti, atau kalau tidak memaksa kita untuk mengulang kata-kata dalam 

definisi sebelumnya. Oleh karenanya dalam bab ini, pengertian himpunan  tidak 

akan didefinisikan, tetapi akan diidentifikasi dengan menampilkan beberapa 

karakteristik yang berhubungan dengannya. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan himpunan dapat disebutkan sebagai 

berikut. 

 Sebuah himpunan S tersusun atas elemen-elemen, dan jika a merupakan 

salah satu elemennya, maka dapat dinotasikan Sa . 

 Ada tepat satu himpunan yang tidak memiliki elemen, yang disebut 

sebagai himpunan kosong, dan simbolnya adalah  . 

 Sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat-sifatnya, 

atau dengan mendaftar elemen-elemennya. Misalnya, himpunan bilangan 

prima yang kurang dari atau sama dengan 5, dapat dinyatakan sebagai 

{2,3,5} atau {x|x bilangan prima   5 }. 
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 Dalam matematika sebuah himpunan didefinisikan dengan tegas, artinya 

secara definitif dapat dinyatakan apakah suatu obyek merupakan elemen 

atau bukan elemen dari himpunan tersebut. Misalkan, tidak benar jika 

dinyatakan “S adalah himpunan beberapa bilangan asli”, sebab tidak 

dapat dinyatakan apakah S5  ataukah S5 . Berbeda jika dinyatakan 

“S adalah himpunan empat bilangan asli yang pertama”, maka elemen-

elemen S dapat disebutkan secara definitif, yakni 1,2,3,4. 

Beberapa hal yang seringkali diperlukan untuk menyatakan sebuah 

himpunan antara lain notasi himpunan, konsep himpunan semesta, diagram Venn, 

dan bilangan kardinal. Himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf besar 

sedangkan elemen-elemen dari himpunan dinotasikan dengan huruf kecil. Dan 

untuk menyatakan sebuah himpunan ada tiga cara yang dapat digunakan, yakni 

1. dengan menyebutkan sifat-sifat dari elemen-elemennya; 

Contoh: 

 A = himpunan 10 bilangan asli yang pertama; 

 B = himpunan warna yang ada dalam bendera negara Indonesia; 

 C = himpunan kota-kota yang menjadi ibukota propinsi di pulau 

Jawa; 

 D = himpunan bilangan prima antara 10 dan 20; 

 E = himpunan penyelesaian riil untuk 01282  xx . 

2. dengan mendaftar semua elemennya; 

Contoh: 

 A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
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 B = {merah, putih}; 

 C = {Tangerang, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, 

Surabaya}; 

 D = {11, 13, 17, 19}; 

 E = {2, 6}. 

3. dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan; 

Contoh: 

 A = { x | x bilangan asli dan x   10}; 

 B = {x | x adalah warna yang ada dalam bendera negara 

Indonesia}; 

 C = {x | x adalah ibukota propinsi di pulau Jawa}; 

 D = {x | x bilangan prima dan 2010  x  }; 

 E = { x  | 01282  xx }. 

Seringkali dalam menyatakan sebuah himpunan, kita perlu memperhatikan 

pada batas mana himpunan tersebut dibicarakan. Ruang lingkup pembicaraan ini 

ditentukan oleh sebuah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan 

yang elemennya meliputi semua obyek yang sedang dibicarakan. Himpunan 

semesta biasanya dinotasikan dengan S. 

Contoh: 

 Himpunan semesta untuk C = {Tangerang, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, 

Semarang, Surabaya} adalah S = himpunan kota-kota di pulau Jawa, atau 

bisa juga S = himpunan kota-kota di Indonesia; 
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 Himpunan semesta untuk D = {11, 13, 17, 19} adalah S = {1, 2, 3, …, 20} 

atau S = himpunan bilangan asli atau S = himpuan bilangan cacah. 

Singkatnya, dalam sebuah semesta pembicaraan, setiap himpunan merupakan 

himpunan bagian dari himpunan semesta. 

Untuk memperjelas kedudukan sebuah himpunan dalam himpunan 

semesta atau untuk menggambarkan relasi antar himpunan, kita dapat 

menggunakan diagram Venn. Berikut contoh diagram Venn yang 

mempresentasikan kedudukan himpunan A (himpunan huruf hidup) dalam 

himpunan semesta  S (himpunan huruf latin). 

 

Gambar 3.1 Kedudukan himpunan A dalam semesta S. 

Himpunan bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni himpunan 

berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan 

yang memiliki sebanyak terbatas elemen-elemen yang berbeda. Sedangkan 

apabila suatu himpunan memuat sebanyak tak terbatas elemen-elemen yang 

berbeda maka himpunan itu disebut himpunan tak berhingga. 

                      b                    c                                            S 

d                           g                                  l 

 

                                     A                  v                      m 

 

h                                      j       k                   f                     

 

                                                    j             n               p 

q                                                          r              s 

 

t                                            z                 x                    y              

a    e     

       

     u     i        o   
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Contoh: 

 Jika A = himpunan manusia penduduk bumi, maka A merupakan 

himpunan berhingga. 

 B = himpunan bilangan asli yang tidak lebih besar daripada 1.000.000, 

merupakan himpunan berhingga; sedangkan C = himpunan bilangan asli 

yang tidak lebih kecil daripada 1.000.000,  merupakan himpunan tak 

berhingga. 

 E = himpunan bilangan asli kelipatan 5, merupakan himpunan tak 

berhingga; sedangkan F = himpunan bilangan asli faktor dari 5.000.000, 

merupakan himpunan berhingga.  

Banyaknya elemen yang berbeda di dalam suatu himpunan berhingga A disebut 

ordo A atau bilangan kardinal dari A, dan dinotasikan |A| atau n(A).  

Contoh: 

 Jika D = himpunan bilangan asli ganjil yang tidak lebih besar dari 1.000 

maka n(D) = 500; 

 Jika G = himpunan bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari atau sama 

dengan 5.000.000, maka tentukan n(G) ! 

 

a. Relasi Antar Himpunan 

Bentuk-bentuk relasi antar himpunan yang akan dibahas di sini adalah 

himpunan bagian, himpunan sama, himpunan berpotongan, himpunan lepas, dan 

himpunan ekuivalen. 
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1) Himpunan Bagian 

Sebuah himpunan B merupakan himpunan bagian (subset) dari himpunan 

A dan dinotasikan " AB  " atau " BA  ", jika hanya jika setiap elemen B juga 

merupakan elemen A. Pengertian himpunan bagian tersebut dapat ditulis 

menggunakan simbol logika berikut: 

),()( AxBxAB   

(dibaca: Himpunan B subset pada himpunan A jika hanya jika untuk setiap x 

elemen B, x juga elemen A) 

 

Diagram Venn berikut menunjukkan relasi himpunan bagian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Himpunan B himpunan bagian dari himpunan A. 

Pada setiap himpunan A, A dan   keduanya merupakan himpunan bagian pada A. 

A disebut sebagai himpunan bagian tak sejati (improper subset), sedangkan 

himpunan bagian lainnya disebut himpunan bagian sejati (proper subset).  

S 

 

 

        A                                             
             B 
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Contoh : Misalkan P = {a,b,c}, maka P memiliki 8 macam himpunan bagian 

yakni  , {a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, {a,b,c}. Dan himpunan dari semua 

himpunan bagian ini, yakni  

 },,{},,{},,{},,{},{},{},{, cbacbcabacba  

disebut himpunan kuasa (atau power set) dari himpunan P, dan dinotasikan 

dengan P2 . 

2) Himpunan Sama 

Himpunan A dan B dikatakan sama (dinotasikan A=B) jika dan hanya jika 

BA  dan AB  . Definisi ini dapat dinyatakan dalam simbol logika berikut: 

)]()[()( ABBABA   

(dibaca: Himpunan A sama dengan himpunan B jika hanya jika A subset pada B 

dan B subset pada A). 

 

Diagram Venn berikut menunjukkan relasi himpunan sama ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Himpunan A sama dengan himpunan B. 

Contoh: 

 Himpunan A = {1,2,3,4} dan B = {3,2,4,1} adalah himpunan yang sama. 

 Himpunan P = {a,b,c} dan Q = {b,a,c,b,c} adalah himpunan yang sama. 

S 

 

 

      A                                            B                                             
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 Himpunan N = }0128|{ 2  xxx  dan M = {2,6} adalah himpunan 

yang sama. 

3) Himpunan Berpotongan 

Himpunan A dan B dikatakan berpotongan (dinotasikan A  B) jika dan 

hanya jika ada elemen A yang menjadi elemen B. Menggunakan simbol logika, 

pengertian himpunan berpotongan ditulis 

A(   )]()(,[) BxAxxB   

(dibaca: Himpunan A berpotongan dengan himpunan B jika hanya jika ada x 

sedemikian hingga x elemen A dan x elemen B). 

 

Diagram Venn berikut menunjukkan relasi himpunan berpotongan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Himpunan A dan himpunan B saling berpotongan. 

Contoh: 

 }0128|{ 2  xxxA  dan }04|{ 2  xxB  berpotongan, 

 }0128|{ 2  xxxP  dan }5,3,1{Q  tidak berpotongan. 

                                                                              S 

 

 

       A                                                               B                                           
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Berdasarkan pendefinisian di atas, dapatkah kita menyatakan bahwa setiap 

himpunan yang sama pasti berpotongan? Mengapa? 

4) Himpunan Saling Lepas 

Himpunan A dan B dikatakan saling lepas (dinotasikan A || B) jika hanya 

jika kedua himpunan itu tak kosong dan tidak mempunyai elemen yang sama. 

Atau secara symbol logika, pengertian ini dinyatakan dengan 

)],())()[(()||( BxAxBABA    

(Dibaca: Himpunan A dan B saling lepas jika hanya jika A bukan himpunan 

kosong dan B bukan himpunan kosong dan untuk setiap x elemen A, x bukan 

elemen B). 

 

Diagram Venn berikut menunjukkan relasi himpunan saling lepas ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Himpunan A dan himpunan B saling lepas. 

Contoh: 

 }0128|{ 2  xxxA  dan }04|{ 2  xxB  tidak saling lepas, 

 }0128|{ 2  xxxP  dan }5,3,1{Q  saling lepas. 

S 

 

 

             A                                                      B                                           



 

 

92 

 

5) Himpunan Ekivalen 

Dua himpunan berhingga A dan B dikatakan ekivalen (dinotasikan 

BA ) jika hanya jika banyak elemen kedua himpunan tersebut adalah sama. 

Atau secara simbol logika dinyatakan: 

)||||()( BABA   

(Dibaca: Himpunan A ekivelen dengan himpunan B jika hanya jika banyaknya 

elemen A sama dengan banyaknya elemen B). 

 

Contoh: 

 Himpunan A = {1,2,3,4} dan B = {a,b,c,d} adalah himpunan yang 

ekuivalen. 

 Himpunan P = {a,b,c} dan Q = {p,q,r,s} adalah himpunan yang tidak 

ekuivalen. 

 Himpunan }0128|{ 2  xxxP  dan M = {5,10} adalah himpunan 

yang ekuivalen. 

Coba anda anda analisis, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 

(a) )()( BABA   

(b) )()( BABA   

(c) )()( BABA   

Sebutkan pula alasan anda! 
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b. Operasi Himpunan 

1) Gabungan 

Gabungan himpunan A dan B (dinotasikan BA ) adalah himpunan 

semua elemen A atau semua elemen B atau elemen keduanya. 

Secara notasi operasi gabungan dapat ditulis  

}|{ BxAxxBA   

Contoh: 

 Jika P = {a,b,c}  dan Q = {1,2} maka QP  = {a,b,c,1,2} 

 Jika P={a,b,c,d} dan Q = {c,d,e,f} maka QP  = {a,b,c,d,e,f} 

 QP  dan PQ  merupakan dua himpunan yang sama. Buktikan! 

 Kedua himpunan A dan B masing-masing merupakan himpunan bagian 

pada BA . Buktikan! 

Hasil gabungan dari himpunan A dan B yang saling berpotongan ditunjukkan pada 

daerah yang diarsir dalam diagram Venn berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 BA  pada relasi A   B  

S 

 

 

   A                                                                       B                                           
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Buatkanlah gambar diagram Venn dari BA  pada relasi BA  dan relasi 

BA || ! 

2) Irisan 

Irisan himpunan A dan B (dinotasikan BA ) adalah himpunan semua 

elemen persekutuan dari himpunan A dan B. 

Secara notasi operasi irisan dapat ditulis  

}|{ BxAxxBA   

Contoh: 

 Jika P = {a,b,c}  dan Q = {1,2} maka QP  

 Jika P={a,b,c,d} dan Q = {c,d,e,f} maka QP  = {c,d} 

 QP  dan PQ  merupakan dua himpunan yang sama. Buktikan! 

 Kedua himpunan A dan B masing-masing memuat BA . Buktikan! 

Hasil irisan dari himpunan A dan B yang saling berpotongan ditunjukkan pada 

daerah yang diarsir dalam diagram Venn berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 BA  pada relasi A   B  

S 

 

 

       A                                                                       B                                           



 

 

95 

 

Buatkanlah gambar diagram Venn dari BA  pada relasi BA  dan relasi 

BA || ! 

3) Komplemen 

Komplemen suatu himpunan A (dinotasikan A
-1

 atau A
c
) adalah himpunan 

semua elemen dalam semesta pembicaraan tetapi bukan elemen A. 

Secara notasi operasi komplemen dapat ditulis  

}|{ AxSxxAc   

Komplemen dari A ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dalam diagram Venn 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Komplemen dari A 

Contoh: 

 Jika P = {a,b,c} dan S = {a,b,c,d,e,f,g,h} maka P
c 
= {d,e,f,g,h} 

 SAA c   dan  cAA  

 cS  dan Sc   

 AA cc )(   . 

S 

 

 

                A                                                                                                           
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4) Selisih 

Selisih dari himpunan A dan B (dinotasikan BA ) adalah himpunan 

semua elemen A yang bukan elemen B. 

Secara notasi operasi selisih dapat ditulis  

}|{ BxAxxBA   

Contoh: 

 Jika P = {a,b,c} dan Q = {1,2} maka PQP   

 Jika P = {a,b,c,d} dan Q = {c,d,e,f} maka },{ baQP   

 BA  dan cBA  merupakan dua himpunan yang sama. Buktikan! 

Hasil operasi BA  dari himpunan A dan B yang saling berpotongan ditunjukkan 

pada daerah yang diarsir dalam diagram Venn berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 BA  pada relasi A   B  

Tunjukkan daerah yang harus diarsir dalam gambar di atas apabila operasinya 

adalah AB  . Buatkanlah pula gambar diagram Venn baik untuk BA   maupun 

AB   pada relasi BA , relasi AB   dan relasi BA || ! 

S 

 

 

       A                                                                 B                                           
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5) Jumlah 

Jumlah himpunan A dan B (dinotasikan A + B) adalah himpunan semua 

elemen A atau semua elemen B tetapi bukan elemen keduanya. 

Secara notasi operasi jumlah dapat ditulis  

)}()(|{ BAxBxAxxBA   

Contoh: 

 Jika P = {a,b,c} dan Q = {1,2} maka P+Q  =  {a,b,c,1,2} 

 Jika P = {a,b,c,d} dan Q = {c,d,e,f} maka P+Q =  {a,b,e,f} 

 Jika }0128|{ 2  xxxA  dan }04|{ 2  xxB   maka 

}6,2{ BA  

  Jika }0128|{ 2  xxxP  dan Q = {1,3,5} maka P+Q = {1,2,3,5,6}. 

 Jika }0128|{ 2  xxxN  dan  M = {2,6} maka  NM . 

Hasil operasi BA  dari himpunan A dan B yang saling berpotongan ditunjukkan 

pada daerah yang diarsir dalam diagram Venn berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 BA  pada relasi A   B  

S 

 

 

       A                                                                 B                                           
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Buatkanlah pula gambar diagram Venn untuk BA  pada relasi BA  dan relasi 

BA || ! 

 

c. Penggunaan Himpunan 

Perhatikan permasalahan berikut. Di sebuah sekolah dasar ada 120 murid 

kelas 3 yang memesan buku pelajaran Matematika atau Sains melalui koperasi 

sekolah. Untuk buku pelajaran Matematika ada 85 pesanan, sedangkan untuk 

buku pelajaran Sains ada 67 pesanan. Setelah melakukan pembelian buku-buku 

tersebut, petugas koperasi harus menyiapkan paket-paket buku untuk 

didistribusikan kepada para murid. Untuk memudahkan pendistribusian ini maka 

ia harus mengetahui: 

(a) berapa murid yang memesan buku Matematika dan buku Sains?; 

(b) berapa murid yang memesan buku Matematika saja?; 

(c) berapa murid yang memesan buku Sains saja? 

Pengetahuan terhadap himpunan dan diagram Venn-nya akan sangat membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika A = himpunan murid yang 

memesan buku Matematika dan B = himpunan murid yang memesan buku Sains, 

maka berdasarkan tinjauan terhadap persoalan di atas, himpunan A dan B 

merupakan himpunan yang berpotongan, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram 

Venn berikut. 
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Persoalannya adalah berapa banyak murid yang berada pada daerah I, daerah II 

dan daerah III. Misalkan n(A)=a, n(B)=b, dan xBAn  )( , maka  

)( BAn   = banyak elemen di I + banyak elemen di II + banyak elemen di III 

 )()()( BAnABnBAn   

 xxbxa  )()(  

 xba   

 )()()( BAnBnAn   

 

Sehingga penyelesaian untuk contoh permasalahan di atas adalah:  

Diketahui : 120)(;67)(;85)(  BAnBnAn , maka 

(a) 321206785)()()()(  BAnBnAnBAn .  

Jadi banyaknya murid yang memesan buku Matematika dan buku Sains 

adalah 32 orang. 

(b) 533285)()()(  BAnAnBAn  

Jadi banyaknya murid yang memesan buku Matematika saja adalah 53 

orang. 

S 

 

 

         A                                                            B  

 

                        I              III                II                                        
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S 

 

 

      A                                                                 B 

                        I              IV            II 

 

                                      VII 

                               VI            V 

 

 

                          

                                      III 

 

                                                C       

(c) 353267)()()(  BAnBnABn  

Jadi banyaknya murid yang memesan buku Sains saja adalah 35 orang. 

Persoalan ini dapat dikembangkan untuk kasus yang melibatkan tiga 

himpunan A,B,C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika n(A) = a, n(B) = b, n(C) = c, xBAn  )( , yCBn  )( , zCAn  )( , 

dan pCBAn  )( , coba anda hitung )( CBAn  ! 

Kemudian gunakan rumus yang anda dapatkan tersebut untuk 

menyelesaikan soal cerita berikut ini. 

Dari survey terhadap 110 mahasiswa D-II PGSD untuk mengetahui kegiatan 

ekstrakurikuler apa yang mereka ikuti, diketahui bahwa 59 orang mengikuti 

kegiatan teater, 78 orang mengikuti kegiatan PMR, 63 orang mengikuti kegiatan 

pecinta alam, 43 orang mengikuti teater dan PMR, 34 orang mengikuti PMR dan 

pecinta alam, 38 orang mengikuti teater dan pecinta alam, dan 25 orang mengikuti 

ketiga kegiatan tersebut. 
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(a) Berapa orang yang hanya menjadi pecinta alam saja? 

(b) Berapa orang yang tidak mengikuti ketiga kegiatan tersebut? 

(c) Berapa orang yang mengikuti teater atau PMR? 

(d) Berapa orang yang mengikuti PMR dan pecinta alam tetapi tidak 

mengikuti kegiatan teater? 

 

2. Fungsi 

Sebelum masuk pada bahasan tentang fungsi, maka terlebih dahulu harus 

dipahami konsep-konsep yang mendasari pembentukan konsep fungsi, yakni 

perkalian himpunan dan relasi. Pada dasarnya relasi merupakan himpunan bagian 

dari perkalian himpunan, sedangkan fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi. 

a. Perkalian Himpunan dan Relasi 

 

Pada himpunan bilangan bulat, dikenal sebuah operasi hitung yang disebut 

dengan perkalian. Misalnya, 5 x 9 = 45. 5 dan 9 merupakan bilangan yang 

dikalikan dan disebut faktor sedangkan 45 disebut hasilkali. Dalam hal ini baik 

faktor maupun hasilkali semua merupakan bilangan bulat. Lalu bagaimana 

hasilkali antar himpunan? 

Sebelum mempelajari perkalian himpunan maka perlu dipahami terlebih 

dahulu konsep tentang pasangan terurut. Dua buah unsur, a dan b, baik yang 

berasal dari sebuah himpunan maupun dari dua himpunan berbeda, dapat 

digunakan untuk membentuk pasangan terurut (a,b), dimana a disebut unsur 

pertama dan b disebut unsur kedua. Pada pasangan terurut, sifat urutan adalah 

penting, sehingga 
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 jika ba   maka ),(),( abba  ; 

 (c,d)=(a,b) jika hanya jika c = a dan d = b. 

Contoh: 

Dalam lomba membuat kue di tingkat RT, seorang peserta diwajibkan untuk 

membuat salah satu dari 4 pilihan kue yang diberikan yaitu donat, roti kukus, 

onde-onde atau pisang goreng. Selanjutnya semua peserta juga harus mengikuti 

lomba yang sama di tingkat RW dan peserta wajib membuat salah satu dari 3 

pilihan kue yang diberikan yakni onde-onde, donat atau getuk lindri. Alternatif 

pilihan peserta lomba tersebut dapat digambarkan sebagai pasangan terurut 

berikut ini: (donat,onde-onde); (donat, donat); (donat, getuk lindri); (roti 

kukus,onde-onde); (roti kukus, donat); (roti kukus, getuk lindri); (onde-

onde,onde-onde); (onde-onde, donat); (onde-onde, getuk lindri); (pisang 

goreng,onde-onde); (pisang goreng, donat); (pisang goreng, getuk lindri); 

Perkalian dua himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan 

terurut yang unsur pertamanya adalah anggota A dan unsur keduanya adalah 

anggota B. Atau secara notasi,  

}|),{( ByAxyxBA   

Contoh: 

 jika A = {d,s} dan B = {1,2,3},  

      maka BA  = {(d,1),(d,2),(d,3),(s,1),(s,2),(s,3)} 

 jika A = {2,3,4},  

      maka AA  = {(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,3),(4,4)} 
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Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah relasi atau hubungan. 

Misalnya relasi "bersaudara dengan"; Totong bersaudara dengan Tatang, Miing 

bersaudara dengan Didin, dan sebagainya. Relasi ini merupakan relasi antar 

anggota suatu himpunan yakni himpunan manusia. Contoh lain dari relasi yang 

senada, misalnya relasi "teman"; Arief teman Aris, Yuyun teman Enny, Dwiono 

teman Fitriana, dan sebagainya. Atau relasi "anak"; Adi anak Pak Slamet, Gareng 

anak Semar, dan sebagainya. Ketiga contoh relasi tersebut merupakan relasi pada 

suatu himpunan. Ada juga relasi antar dua himpunan yang berbeda, misalnya 

relasi "gemar" yang menghubungkan himpunan manusia dengan himpunan 

cabang olah raga; Watik gemar voli, Ipung gemar sepak bola, Andri gemar tenis 

meja, dan sebagainya. Atau relasi "terletak di" antara himpunan kota dengan 

himpunan propinsi; Jember terletak di Jawa Timur, Klaten terletak di Jawa 

Tengah, Denpasar terletak di Bali, dan sebagainya.  

Relasi "suka" antara himpunan A yang terdiri dari 5 orang bersaudara, 

Komeng, Komang, Koming, Kimung, dan Kemeng, dengan himpunan minuman, 

B, yang terdiri dari teh, kopi, susu, es krim, dapat dinyatakan dalam himpunan 

pasangan terurut:  

R = {(Komeng,susu),(Komang,kopi),(Koming,teh),(Kimung,kopi)} 

ini berarti Komeng suka susu, Komang suka kopi, Koming suka teh, Kimung suka 

kopi, sedangkan Kemeng tidak suka satupun dari 4 jenis minuman yang diberikan. 

Dalam contoh ini didapatkan bahwa BAR  . 

Dalam matematika banyak sekali dijumpai relasi, misalnya relasi "kuadrat 
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dari" antara himpunan C = {4,6,9,16,25,30} dengan D = {2,3,4,5,6}, dapat 

dinyatakan dalam himpunan pasangan terurut,  

R = {(4,2),(9,3),(16,4),(25,5)} 

Dalam contoh ini juga terlihat bahwa DCR  . 

Contoh lain misalnya relasi "kurang dari" dalam sebuah himpunan E = 

{3,4,5,9}, dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan terurut, 

R = {(3,4),(3,5),(3,9),(4,5),(4,9),(5,9)} 

yang juga menunjukkan bahwa EER  . 

Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari 

hasil perkalian himpunan A dan B, yaitu 

BAR   

Perlu diingat bahwa relasi dari A ke B berbeda dengan relasi dari B ke A.  

Jika R adalah relasi dari A ke B, yakni BAR  , maka domain (daerah 

asal) dari relasi R adalah A. Sedangkan range (daerah hasil), E, dari relasi R 

adalah  

}),(,|{ RbaBbbE   

Setiap relasi BAR :  mempunyai invers ABR  :1 , yakni 

}),(|),{(1 RbaabR   

Coba anda deskripsikan hubungan antara domain dan range dari R dan domain 

serta range dari 1R . 
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b. Relasi Ekivalensi dan Partisi 

Relasi-relasi tertentu pada suatu himpunan dapat memenuhi sifat-sifat 

refleksif, simetris, atau transitif. 

1) Relasi Refleksif 

Suatu relasi R pada sebuah himpunan A dikatakan refleksif jika hanya jika 

AaRaa  ,),( . 

Contoh: relasi "=" pada himpunan bilangan bulat; relasi "sejenis kelamin dengan" 

pada himpunan manusia; relasi "himpunan bagian" pada keluarga himpunan. 

 2) Relasi Simetris 

Suatu relasi R pada sebuah himpunan A dikatakan simetris jika hanya jika 

RabRba  ),().( . 

Contoh: relasi "teman dari" pada himpunan manusia; relasi "tegak lurus pada" 

pada himpunan garis dalam geometri merupakan relasi-relasi simetris, sedangkan 

relasi "suami dari" pada himpunan manusia; relasi "lebih dari" pada himpunan 

bilangan bulat; relasi "akar kuadrat dari" pada himpunan bilangan asli, bukan 

merupakan relasi simetris. 

3) Relasi Transitif 

Suatu relasi R pada sebuah himpunan A dikatakan transitif jika hanya jika 

RcaRcbRba  ),(),(,),(  

Contoh: relasi "saudara kandung dari" pada himpunan manusia; relasi "=" pada 

himpunan bilangan riil, merupakan relasi-relasi transitif, sedangkan relasi "ayah 
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dari" pada himpunan manusia; relasi "dua kali dari" pada himpunan bilangan 

bulat, bukan merupakan relasi transitif. 

Pada himpunan mahasiswa FKIP, relasi "sekelas dengan" merupakan 

relasi refleksif, yang juga simetris dan sekaligus transitif. Relasi semacam ini 

disebut dengan relasi ekivalen, yakni relasi pada sebuah himpunan yang bersifat 

refleksif, simetris dan transitif. Contoh lain dari relasi ekivalen adalah relasi 

"sama dengan" pada himpunan bilangan riil; relasi "kongruen dengan" pada 

himpunan bilangan bulat modulo 5; relasi "sebangun dengan" pada himpunan 

bangun-bangun geometri; dan sebagainya. Tentukan apakah relasi R = 

{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)} pada A = {1,2,3} merupakan 

relasi ekivalen? 

Beberapa contoh lagi:  

 Relasi "kesamaan" pada himpunan bilangan riil,  , merupakan sebuah 

relasi ekivalensi. 

 Misalkan pada himpunan bilangan rasional, Q, didefinisikansebuah 

relasi: a/b ~ c/d jika hanya jika ad = bc, maka relasi "~" merupakan relasi 

ekivalensi. 

 Jika pada himpunan bilangan bulat, Z, didefinisikan relasi:x ~ y jika 

hanya jika xy   0, maka ~ bukan merupakan relasi ekivalensi. 

Tunjukkan! 

 Jika Z dibagi menjadi kelas-kelas yang masing-masing kelas mempunyai 

sifat jika dibagi lima menghasilkan sisa yang sama, maka relasi "sekelas 

dengan" merupakan sebuah relasi ekivalensi pada Z. 
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Misalkan ~ merupakan relasi ekivalensi pada himpunan A, dan x adalah suatu 

elemen dalam A. Himpunan semua elemen yang ekuivalen dengan x disebut kelas 

ekivalensi dari x, dan dinotasikan dengan [x]. Secara simbolik ditulis 

}~|{][ xaAax   

Teorema 3.1:  Jika x ~ y maka [x] = [y]. 

Bukti Teorema 3.1: 

Jika diketahui bahwa yx ~  maka untuk membuktikan ][][ yx  , harus 

ditunjukkan bahwa ][][][][ xyyx  . 

 Ambil sebarang ][xa  

xa ~    (dari pengertian kelas ekuivalensi) 

ya ~   (karena yx ~  dan ~ bersifat transitif) 

][ya   (dari pengertian kelas ekuivalensi) 

][],[ yaxa   

Terbukti bahwa ][][ yx   

 Dengan cara yang analog, dapat dibuktikan bahwa ][][ xy   

 Dengan demikian akan terbukti bahwa ][][ yx   

4) Partisi 

Suatu partisi dari  sebuah himpunan A merupakan sebuah keluarga 

himpunan yang terdiri dari himpunan-himpunan bagian  tak kosong dari A yang 

saling asing (disjoint) satu sama lain dan gabungan dari semua himpunan bagian 

tersebut akan kembali membentuk himpunan A 

Contoh : {{a,b},{c}} merupakan salah satu bentuk partisi terhadap himpunan 

S={a,b,c}. Bentuk partisi yang lain dari himpunan S tersebut ditunjukkan dalam 

diagram-diagram berikut. 
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Gambar 3.11 Bentuk-bentuk partisi pada himpunan },,{ cbaS   

Berdasarkan definisi tersebut, maka untuk menunjukkan bahwa sebuah 

keluarga himpunan {A1, A2, A3, ... , An} merupakan partisi dari himpunan A, 

maka harus dibuktikan bahwa : 

  ji AAjinji },,...,3,2,1{, ; 

 AAi

n

i


1
 

Contoh : 

 Himpunan bilangan bulat, Z, dapat dipartisi menjadi himpunan bilangan 

bulat genap dan himpunan bilangan bulat ganjil. 

 Z dapat juga dipartisi menjadi kelas-kelas yang masing-masing 

mempunyai sifat jika dibagi tiga menghasilkan sisa yang sama, sehingga 

partisi yang terjadi adalah }2,1,0{
___

, dengan  
_

0  = {...,-9,-6,-3,0,3,6,9,...};  

     
_

1  = {...,-8,-5,-2,1,7,10,...}; 
_

2 = {...,-7,-4,-1,2,8,11,...}. 

Konsep partisi erat kaitannya dengan konsep relasi ekuivalensi. 

Maksudnya, jika sebuah himpunan dipartisi maka akan ada relasi ekuivalensi 

yang dapat ditemukan pada himpunan tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila 

pada suatu himpunan didefinisikan sebuah relasi ekuivalensi, maka himpunan 

semua kelas ekuivalensi akan merupakan sebuah partisi untuk himpunan tersebut. 

 

a          b       

 

        c 

a 

             b 

         c 

a 

             b 

     c 

 

a 

             b 

 

c 
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Teorema 3.2: Jika ~ merupakan suatu relasi ekuivalensi pada A, 

maka himpunan semua kelas ekuivalensi, yakni {[x] | x   A} 

merupakan partisi  pada A. 

 

Bukti Teorema 3.2: 

 Ambil sebarang dua kelas ekuivalensi dalam A, misalnya ][a  dan ][b . 

Jika  ][][ ba  

  ada suatu x sedemikian hingga ][][ bxax   

  ][ax  berarti ax ~  dan ][bx  berarti bx ~  

  karena ~ bersifat transitif maka ba ~  

  ][][ ba   

Didapat implikasi ][][][][ baba   . Dan ini ekivalen dengan 

kontrapositifnya yakni  ][][][][ baba , yang berarti bahwa setiap 

dua kelas ekivalensi yang berbeda akan saling asing. 

 

 Untuk setiap Ax  pastilah xx ~ , yang berarti x termuat di salah satu 

kelas ekivalensi. Akibatnya semua kelas ekivalensi yang terjadi apabila 

digabungkan akan kembali membentuk himpunan A. 

 

 Dari dua pembuktian tersebut maka terbukti bahwa himpunan semua kelas 

ekivalensi dalam A merupakan partisi dari A. 

 

Teorema 3.2 menyatakan bahwa jika didefinisikan sebuah relasi ekivalensi 

pada A maka setiap elemen dalam A akan menjadi elemen pada salah satu kelas 

ekuivalensi yang terjadi, sehingga akan didapatkan sebuah partisi untuk A. 

Dengan demikian oleh sebuah relasi ekivalensi, A akan dipartisi ke dalam kelas-

kelas ekivalensi. 

 

c. Fungsi dan Operasi Biner 

Sama halnya dengan relasi, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B 

merupakan subset dalam perkalian himpunan BA . Hanya saja untuk fungsi ada 
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aturan yang lebih ketat. Suatu fungsi atau  pemetaan, f, dari himpunan A ke 

himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap elemen dari A dengan 

tepat satu elemen dari B.. Secara notasi dapat dinyatakan bahwa BAf :  

merupakan sebuah fungsi jika bafBbAa  )(,!, . Sehingga untuk 

menunjukkan bahwa suatu aturan merupakan suatu fungsi maka perlu dibuktikan 

bahwa  

))()(()(,, yfxfyxAyx   

Atau apabila dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurut maka fungsi 

BAf :  dapat ditulis 

},,|),{( kalisatutepatmunculAaBbAabaf   

Contoh: 

Jika }5,4,3,2,1{A dan }6,5,4,3,2,1,0{B  maka  

a. {(1,3),(3,5),(5,3)} bukan merupakan fungsi BAf :  

b. {(1,3),(2,5),(3,5),(5,1),(4,1)} merupakan fungsi BAf :  

c. {(2,3),(1,2),(5,4),(3,4),(4,5)} merupakan fungsi BAf :  

d. {(2,1),(1,3),(3,4),(4,2),(2,5),(5,2)} bukan merupakan fungsi BAf :  

e. {(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1)} merupakan fungsi BAf :  

Ambil sebuah fungsi dari contoh di atas, misalnya fungsi pada poin c. 

Fungsi ini dapat dinyatakan menggunakan diagram berikut: 
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Gambar 3.12 Contoh fungsi dari A ke B 

Berkenaan dengan konsep fungsi, ada beberapa istilah yang kita pergunakan, 

yakni domain (atau daerah asal, dinotasikan dengan )( fD ), kodomain (atau 

daerah kawan, dinotasikan dengan )( fCod ), dan range (atau daerah hasil, 

dinotasikan dengan )( fR ). Dari diagram di atas didapat bahwa AfD )( , 

BfCod )( , dan }5,4,3,2{)( fR  

Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan satu-satu jika 

setiap elemen di B memiliki paling banyak satu elemen dari A yang dipetakan 

kepadanya; dan  onto jika setiap elemen di B memiliki paling sedikit satu elemen 

dari A yang dipetakan kepadanya. Dengan demikian teknis untuk menunjukkan 

kedua predikat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 

 Untuk menunjukkan f adalah satu-satu, harus ditunjukkan bahwa 

)())()(( yxyfxf   

 Untuk menunjukkan f adalah onto, harus ditunjukkan bahwa 

bafAaBb  )(,,  
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Fungsi yang sekaligus merupakan fungsi satu-satu (injektif) dan onto (surjektif), 

disebut korespondensi satu-satu (bijektif). Perhatikan ilustrasi berikut. 

        A                 B                        A                  B                         A                 B 

 

 

 

 

                 (i)                                              (ii)                                          (iii) 

Gambar 3.13 Jenis-jenis fungsi 

Dalam ilustrasi di atas, diagram (i) menunjukkan fungsi yang satu-satu tetapi tidak 

onto, diagram (ii) menunjukkan fungsi yang onto tetapi tidak satu-satu, dan 

diagram (iii) menunjukkan fungsi yang satu-satu dan onto (korespondensi satu-

satu). Untuk himpunan A dan B yang berhingga, maka ada suatu implikasi yang 

menarik antara jenis fungsi yang memetakan A ke B dengan relasi bilangan 

kardinal kedua himpunan: 

1. Jika BAf :  satu-satu, maka )()( BnAn   

2. Jika BAf :  onto, maka )()( BnAn   

3. Jika BAf :  korespondensi satu-satu, maka )()( BnAn   

Jenis fungsi dari A ke B juga berimplikasi pada ada atau tidaknya fungsi 

invers dari suatu fungsi. Perhatikan kembali contoh fungsi BAf :  = 

{(2,3),(1,2),(5,4),(3,4),(4,5)} dengan }5,4,3,2,1{A   dan }6,5,4,3,2,1,0{B , yang 

diagramnya terlihat pada gambar 3.12 di atas. Invers dari fungsi f merupakan 
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relasi dari B  ke  A dengan arah anak panah berlawanan dengan arah anak panah 

pada f.  

Jika BAf :  dan Bb  maka invers dari f yang dinyatakan 

dengan )(1 bf   adalah })(|{ bafAa  . 

 

Dari contoh fungsi di atas maka   )6()1()0( 111 fff , }1{)2(1 f , 

}2{)3(1 f , }5,3{)4(1 f , dan }4{)5(1 f . Dalam contoh ini, 1f  bukan 

merupakan sebuah fungsi karena ada elemen B  yang tidak punya kawan di A dan 

ada juga elemen di B yang memiliki lebih dari satu kawan di A. Lalu, apa 

syaratnya agar sebuah invers dari suatu fungsi juga merupakan sebuah  fungsi? 

Sekarang coba anda perhatikan kembali ilustrasi jenis-jenis fungsi pada 

gambar 3.13. Dari ketiga jenis fungsi tersebut maka hanya fungsi pada gambar 

3.13 (iii) yang inversnya juga merupakan sebuah fungsi. Mengapa? Dalam 

ilustrasi ini ABf  :1   merupakan fungsi invers dari fungsi BAf : .  

Jadi ABf  :1  merupakan fungsi invers dari f jika dan hanya 

jika BAf :  merupakan korespondensi satu-satu. 

 

a. Fungsi Riil dan Grafiknya 

Fungsi riil f dimaksudkan sebagai fungsi yang diterapkan pada himpunan 

bilangan riil, baik sebagai domain maupun kodomainnya. Grafik suatu fungsi 

dapat digambarkan pada bidang kartesius dengan sumbu horizontal memuat 

domain dan sumbu vertikal menyatakan kodomain. Jika sumbu horizontal dinamai 

sumbu X dan sumbu vertikal dinamai sumbu Y, maka sebuah fungsi dapat 

dinyatakan dengan y = f(x) (dibaca y fungsi dari x). Dengan persyaratan bahwa 
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pada sebuah fungsi setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota 

kodomain maka untuk menentukan apakah sebuah grafik menyatakan suatu fungsi 

atau tidak, dapat dipergunakan uji garis vertikal. Jika tak ada garis vertikal yang 

memotong grafik pada lebih dari satu titik maka grafik tersebut menyatakan 

sebuah fungsi.  

           Y                                                                 Y           

 

 

                                                             X                                                              X 

 

                              (i)                                                          (ii) 

Gambar 3.14 Ilustrasi fungsi dan bukan fungsi 

Pada ilustrasi di atas, grafik (i) merupakan grafik suatu fungsi karena jika sebuah 

garis vertikal dijalankan dari kiri ke kanan maka setiap kali garis tersebut hanya 

akan memotong grafik di satu titik, sedangkan grafik (ii) bukan merupakan grafik 

suatu fungsi karena pada uji garis vertikal, garis tersebut pernah memotong grafik 

di lebih satu titik. 

Untuk menggambarkan grafik suatu fungsi, pertama dicari lebih dahulu 

pasangan-pasangan terurut dari fungsi tersebut, kemudian pasangan-pasangan tadi 

digambar sebagai titik-titik pada suatu sistem koordinat, dan selanjutnya titik-titik 

tersebut dihubungkan. Oleh karena itu semakin banyak pasangan yang digambar 

semakin baik grafik yang diperoleh.  
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Contoh:  

Untuk menggambar grafik fungsi 2xy  , kita bisa memulainya dengan 

menetukan titik-titik yang dilaluinya. 

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

y 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 

 

                                                                                     Y 

 

                                                                              25  

 

                                                                               

 

 

 

                                                                             16 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                               9 

 

 

 

                                                                               4 

 

                                                                                1 

 

                                                                                                                                            X                     
                                            -5    -4    -3     -2    -1   0       1     2      3     4     5  
                                     
 

Gambar 3.15 Grafik fungsi 2xy   

Grafik tersebut merupakan grafik fungsi kuadrat dan merupakan garis lengkung 

yang berbentuk parabola. Semakin banyak titik yang diidentifikasikan maka 

semakin halus kurva yang dihasilkan, dan sebaliknya semakin sedikit titik yang 

diidentifikasi maka kurva yang dihasilkan juga akan semakin patah-patah. Dalam 

bab ini kita akan fokuskan bahasan pada grafik fungsi linier. 
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Fungsi linear merupakan fungsi yang dihasilkan dari persamaan linear 

dengan dua variabel, x dan y. Grafik dari fungsi linear berupa garis lurus, sehingga 

untuk menggambar grafik suatu fungsi linear, cukup menentukan dua titik 

kemudian menarik garis lurus dari kedua titik tersebut.  

Contoh: gambarlah grafik untuk fungsi 032  yx  

Fungsi tersebut merupakan fungsi linier sehingga untuk menggambar grafiknya 

kita cukup mengidentifikasikan 2 titik yang dilaluinya dan kemudian 

menghubungkannya. 

x 1 3 

y -1 3 

  

 

                                                  
                                                 3                             (3,3) 

 

                                                                          

 
     
                                                                     1              3 

                                                 -1           (1,-1)    

 

 

Gambar 3.16 Grafik fungsi 032  yx  

Jika grafik suatu fungsi memotong sumbu y di suatu titik maka kordinat 

pertama dari titik tersebut adalah 0 (Mengapa?). Oleh karena itu koordinat titik 

potong grafik dengan sumbu y selalu berbentuk (0,f(0)). Jadi kordinat kedua dari 

titik tersebut merupakan nilai fungsi y = f(x) untuk x = 0.  
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Demikian juga jika suatu fungsi memotong sumbu x di suatu titik maka 

kordinat kedua dari titik tersebut adalah 0 (Mengapa?). Oleh karena itu koordinat 

titik potong grafik dengan sumbu x selalu berbentuk (k,0), dimana k merupakan 

sebuah nilai yang menjadikan fungsi y = f(x) bernilai 0 atau f(k) = 0.  

Contoh: 

Tentukan titik potong antara grafik fungsi y = 3x + 5 dengan sumbu x, sumbu y 

dan garis y = 4, kemudian gambarlah grafiknya.  

 Titik potong grafik dengan sumbu x memiliki koordinat kedua 0y , 

sehingga 053 x , dan didapat 
3

5
x . Jadi titik potong grafik dengan 

sumbu x adalah 







 0,

3

5
 

 Titik potong grafik dengan sumbu y memiliki koordinat pertama 0x , 

sehingga didapat 5y . Jadi titik potong grafik dengan sumbu y adalah 

)5,0(  

 Titik potong grafik dengan garis 4y  memiliki koordinat kedua 4, 

sehingga 453 x , dan diperoleh 
3

1
x . Jadi titik potong grafik 

dengan garis 4y  adalah 







 4,

3

1
 

                                                                     Y 

                                                                                  y = 3x + 5 

 

 

 
                                                              (0,5) 

                                                                                                                               y = 4 

                                                                         4 

                                          

 

 

                                              (-5/3 , 0)                                                                                 X        

                                                                          

                                                                         0 
 

Gambar 3.17 Grafik fungsi  53  xy  
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Perhatikan kembali grafik fungsi 53  xy  di atas. Grafik ini akan 

melalui titik-titik yang berkoordinat )53,( aa , dengan a bilangan riil. Dengan 

demikian titik-titik seperti A(1,8), B(2,11), C(3,14) dan D(4,17) pasti terletak 

pada grafik tersebut. Ambil sepasang titik A dan B dari grafik dan perhatikan 

koordinatnya. Perbandingan antara selisih koordinat kedua titik A dan B dengan 

selisih koordinat pertama titik A dan B adalah 3
12

811





. Demikian juga untuk 

pasangan titik C dan D, perbandingan antara selisih kordinat kedua titik C dan D 

dengan selisih kordinat pertama titik C dan D adalah 3
34

1417





. Secara umum 

untuk setiap pasang titik )53,( 11 aa  dan )53,( 22 aa  pada grafik 53  xy  

tersebut, maka perbandingan antara selisih koordinat kedua dengan selisih 

koordinat pertama adalah sama yakni  

3
)(35353

12

12

12

12 









aa

aa

aa

aa
 

Dengan demikian perbandingan semacam ini dapat dijadikan ukuran kemiringan 

grafik fungsi linear.  

Selanjutnya karena grafik fungsi linear selalu berupa garis lurus, maka 

konsep di atas dapat diterapkan untuk mendefinisikan kemiringan sebuah garis 

lurus yang disebut dengan gradien. Misalkan sebuah garis melalui titik A(x1,y1) 

dan B(x2,y2). Maka gradien garis tersebut (dinotasikan dengan m) adalah 

12

12

xx

yy
m




 dengan 12 xx   
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Dengan pengertian gradien ini, maka dapat diturunkan beberapa hal berikut:  

 jika garis naik dari kiri ke kanan, maka m positif;  

 jika garis turun dari kiri ke kanan, maka m negatif;  

 jika garis sejajar dengan sumbu x, maka m = 0;  

 jika garis sejajar dengan sumbu y, maka m tidak terdefinisikan.  

Dengan menggunakan ilustrasi, coba anda selidiki kebenaran pernyataan-

pernyataan tersebut.  

Telah dibahas tentang kemiringan suatu garis yang diketahui melalui dua 

titik, lalu bagaimana kemiringan suatu garis yang diketahui persamaannya?  

Persamaan umum sebuah garis lurus adalah  

baxy   

dengan a, b bilangan riil. Untuk menentukan kemiringannya maka perlu diambil 

sebarang dua titik yang terletak pada garis tersebut. Misalkan kedua titik tersebut 

adalah A(x1,y1) dan B(x2,y2), maka  

y1 = a x1 + b   dan y2 = a x2 + b 

Sehingga  

a
xx

baxbax

xx

yy
m 











12

12

12

12  

Jadi kemiringan (gradien) dari garis baxy  adalah a.  

Contoh: 

 Gradien dari garis 1024  yx  adalah 2 , karena 

)52()1042()1024(  xyxyyx  
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 Gradien dari garis 07 y  adalah 0, karena )7()07(  yy , dan 

merupakan garis yang sejajar sumbu x. 

 Gradien dari garis 05 x  tidak terdefinisikan karena garis ini sejajar 

dengan sumbu y. 

Setelah anda memahami bagaimana menentukan gradien suatu garis yang 

telah diketahui persamaannya, sekarang sebaliknya, bagaimana menetukan 

persamaan suatu garis yang telah diketahui gradiennya. 

Permasalahan: Tentukan persamaan garis yang melalui titik ),( 11 yx  

dan bergradien m!  

Karena bergradien m maka persamaan garis tersebut adalah bmxy  ; dan 

karena melalui ),( 11 yx , maka bmxy  11 , sehingga  

11 mxyb     dan    11 mxymxy   

Jadi persamaan garis yang melalui titik ),( 11 yx  dan bergradien m adalah  

)( 11 xxmyy   

Contoh: 

 Persamaan garis yang melalui )3,2(  dan bergradien 7 adalah 117  xy  

 Persamaan garis yang melalui )3,2(  dan bergradien 0 adalah 3y  

 Persamaan garis yang melalui )3,2(  dan gradiennya tak terdefinisikan 

adalah 2x  

Sekarang sebagai latihan, tentukan persamaan umum sebuah garis yang melalui 

dua titik ),( 11 yx dan ),( 22 yx !  

 



 

 

121 

 

2) Operasi pada Fungsi 

Fungsi bukanlah bilangan, tetapi seperti halnya dua bilangan a dan b, 

maka kita dapat menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi, dan 

memangkatkan fungsi. Operasi-operasi jumlah, kurang, kali, bagi, pangkat pada 

fungsi f dan g diperkenalkan dengan cara analog dengan operasi serupa pada 

bilangan. Berikut ini aturan operasi jumlah, kurang, kali dan bagi pada fungsi. 

 )()())(( xgxfxgf   

 )()())(( xgxfxgf   

 )()())(( xgxfxfg   

 
)(

)(
)(

xg

xf
x

g

f









, asalkan 0)( xg  

Kita juga bisa memangkatkan suatu fungsi, dengan f
 n

 dimaksudkan sebagai fungsi 

yang menetapkan nilai [f(x)]
 n

 pada x. Satu-satunya pengecualian pada aturan 

pemangkatan ini untuk n dalam f
 n

 adalah n = -1. 

Operasi fungsi berikutnya adalah komposisi fungsi. Dengan pengertian 

bahwa fg o  berarti fungsi f dilanjutkan dengan fungsi g, maka 

))(())(( xfgxfg o  

Sebagai contoh jika 
2

3
)(




x
xf  dan xxg )( , maka 








 








 


2

3

2

3
)(())((

xx
gxfgxfg o  

dan 

 
2

3
))(())((




x
xfxgfxgf o  
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3) Operasi Biner 

Operasi biner pada suatu himpunan, S, adalah sebuah aturan yang 

memasangkan setiap pasangan terurut elemen-elemen S, (a,b) dengan suatu 

elemen dalam S. Definisi ini menunjukkan bahwa himpunan S harus tertutup di 

bawah sebuah operasi biner. Artinya, jika Sba ,  dan * merupakan sebuah 

operasi biner pada S sedemikian hingga a * b = c maka haruslah Sc . Selain itu 

istilah pasangan terurut di sini memegang peranan yang penting, sebab elemen 

yang dipasangkan dengan (a,b) belum tentu sama dengan elemen yang 

dipasangkan dengan (b,a). 

Contoh : 

 Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan riil  , pada 

himpunan bilangan bulat Z, pada himpunan bilangan kompleks C, atau 

pada himpunan bilangan rasional Q merupakan suatu operasi biner. 

 Misalkan M( ) merupakan himpunan semua matriks dengan entri-entri 

riil, maka operasi penjumlahan matriks biasa bukan merupakan operasi 

biner. Mengapa? 

 Operasi penjumlahan juga bukan merupakan operasi biner pada 

}0{*  . Mengapa? 

Untuk mendefinisikan atau mengidentifikasikan sebuah operasi biner * pada 

sebuah himpunan S, ada dua hal yang perlu anda perhatikan, yakni sifat tertutup 

dan tunggal hasil. Sehingga untuk setiap pasangan terurut (a,b) dalam S, ada 

dengan tunggal c, sedemikian hingga cba *   dan  Sc .  
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Operasi biner *  pada himpunan S adalah komutatif jika dan hanya jika 

a*b=b*a, Sba  , ; dan asosiatif jika dan hanya jika (a*b)*c=a*(b*c), 

Scba  ,, . 

Contoh : 

 Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan riil, pada 

himpunan bilangan bulat, pada himpunan bilangan kompleks, atau pada 

himpunan bilangan rasional merupakan suatu operasi biner yang asosiatif 

dan juga komutatif. 

 Misalkan M2x2( ) merupakan himpunan semua matriks berordo 2 x 2 

dengan entri-entri riil, maka operasi perkalian matriks pada M2x2( ) 

merupakan operasi biner yang asosiatif tetapi tidak komutatif. Coba anda 

selidiki hal ini! 

 Operasi pengurangan pada   juga merupakan operasi biner tetapi tidak 

asosiatif juga tidak komutatif. Mengapa? 

 

d. Pemanfaatan Fungsi 

Apa perlunya kita mempelajari fungsi? Fungsi memiliki banyak aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang kependudukan, misalnya, pertumbuhan 

penduduk dinyatakan dalam fungsi jumlah penduduk terhadap waktu. 

Penambahan atau pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah dapat dilihat 

dengan jelas dalam grafik fungsi ini. Bidang ekonomi juga memanfaatkan fungsi 

dalam mengekspresikan kajiannya. Analisis permintaan dan penawaran suatu 

produk, fluktuasi nilai tukar rupiah dan indeks harga saham, semuanya dinyatakan 
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dalam suatu fungsi. Melalui grafik fungsi ini dapat dilihat kondisi masing-masing 

obyek kajian tersebut dari waktu ke waktu.  Dalam bidang Fisika, kecepatan dari 

suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam fungsi jarak terhadap waktu, atau 

lintasan dari bola yang dilambungkan dapat dinyatakan sebagai fungsi ketinggian 

bola terhadap jarak. Di bidang kedokteran, kondisi kesehatan jantung seseorang 

dapat dipantau melalui grafik fungsi jumlah detak jantung terhadap satuan waktu. 

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa fungsi sangat diperlukan untuk 

melakukan deskripsi dan analisis dalam  sebuah bidang kajian. 

Bidang lain yang banyak memanfaatkan fungsi adalah teknologi 

informasi. Data yang diekspresikan dalam bahasa manusia harus 

dikorespondensikan dalam kode-kode elektronik agar dapat diproses  oleh 

komputer. Transfer informasi antara dua orang melalui sebuah jaringan 

komunikasi juga harus dilakukan menggunakan sandi-sandi agar tidak mudah 

diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Ilmu untuk mempelajari 

teknik-teknik sandi semacam ini adalah kriptografi. Saat ini teknik-teknik 

kriptografi sudah berkembang pesat dan sangat rumit dengan tujuan agar 

informasi yang dikomunikasikan tidak mudah untuk dipecahkan oleh orang lain 

yang tidak berkepentingan. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang 

jelas dalam kriptografi ini, berikut disajikan salah satu contoh teknik kriptografi 

sederhana.   

Salah satu teknik kriptografi sederhana adalah shift chipher. Pertama-

tama, teknik ini mengkorespondensikan alfabet A, B, C, …, Z dengan bilangan 

bulat modulo 26: 0, 1, 2, …, 25. 
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A B C D E F G H I J K L M 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Misalnya untuk merubah pesan ke sandi menggunakan fungsi  

26mod7)(  xxf  

sehingga untuk mengembalikan dari sandi ke pesan asli menggunakan inversnya 

26mod7)(1  xxf  

Fungsi tersebut merupakan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh dua pihak 

yang sedang berkomunikasi. Sebagai ilustrasi, misalnya Deni akan mengirimkan 

pesan kepada Dina yang isinya 

UANGNYASUDAHDIKIRIM 

Pesan ini berkorespondensi dengan barisan bilangan 

20 0 13 6 13 24 0 18 20 3 0 7 3 8 10 8 17 8 12 

Menggunakan fungsi 26mod7)(  xxf , barisan tersebut diubah menjadi 

1 7 20 13 20 5 7 25 1 10 7 14 10 15 17 15 24 15 19 

Barisan ini kemudian dikorespondensikan dengan alpabet yang bersesuaian 

sehingga menghasilkan sandi 

BHUNUFHZBKHOKPRPYPT 

Sandi inilah yang dikirim kepada Dina. Setelah menerima sandi ini, Dina akan 

mengkorespondensikannya dengan bilangan yang sesuai dan menerapkan invers 

fungsi untuk dapat mengetahui pesan asli yang dikirimkan Deni.  

Semua teknik kriptografi selalu memuat tahap enkripsi, yakni proses 

transfer pesan ke sandi, dan tahap dekripsi, yakni transfer sandi ke pesan. Oleh 
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karenanya sebuah aturan fungsi dan inversnya sangat berperan dalam keberhasilan 

pekerjaan ini. 

 

B. Penggunaan Konsep Himpunan dalam Pembelajaran 

Matematika di SD 
 

Materi tentang konsep himpunan secara formal, seperti karakteristik 

himpunan, relasi antar himpunan dan operasi himpunan, memang belum diberikan 

kepada siswa SD. Hal ini mengingat bahwa standar kompetensi mata pelajaran 

matematika SD difokuskan pada tiga bidang materi, yakni bilangan, pengukuran 

dan geometri, dan pengelolaan data. Namun demikian sebagaimana telah 

disebutkan di depan bahwa himpunan dan fungsi merupakan obyek dasar dari 

semua obyek yang dipelajari dalam matematika, maka konsep-konsep himpunan 

dipergunakan secara praktis dalam mendukung pencapaian kompetensi pada 

ketiga bidang di atas.  

Satu hal yang perlu diingat bahwa penggunaan ilustrasi himpunan dalam 

menjelaskan konsep lain dalam matematika tentu saja tidak boleh mengubah 

konsep asli himpunan itu sendiri. Misalnya, guru dapat menggunakan konsep 

operasi penjumlahan atau operasi gabungan himpunan sebagai ilustrasi untuk 

menjelaskan materi penjumlahan pada bilangan bulat. 

   A                                      B                                                C 

 

 

 



 

 

127 

 

 

    9                   +                 6                      =                       15 

Gambar 3.18 Ilustrasi penjumlahan bilangan bulat 

Penekanan pada ilustrasi di atas adalah banyaknya anggota dalam setiap 

himpunan, yakni 9 bintang ditambah 6 bintang sama dengan 15 bintang. Ilustrasi 

ini bisa didasarkan pada konsep operasi penjumlahan himpunan CBA   atau 

operasi gabungan CBA  , dengan asumsi bahwa semua bintang yang ada baik 

pada himpunan A maupun pada himpunan B adalah berbeda. Sebab jika 

dipandang ada beberapa bintang yang sama dalam kedua himpunan, maka 

hasilnya akan berbeda. Misalnya ada 3 bintang pada himpunan A yang sama 

dengan bintang yang ada dalam himpunan B: 

 jika  CBA  , maka pada C akan ada 9 bintang; 

 jika CBA   maka pada C akan ada 12 bintang; 

dan jelas hal ini tidak dapat dipergunakan sebagai ilustrasi penjumlahan bilangan 

bulat 1569  . 

Penggunaan konsep himpunan dalam menjelaskan konsep lain dalam 

matematika di SD pada prinsipnya merupakan penggunaan praktis, artinya siswa 

tidak harus memahami terlebih dahulu konsep formal secara teoritis tentang 

himpunan, tetapi justru penggunaan ilustrasi himpunan ini hendaknya bisa 

mempermudah siswa memahami suatu konsep. Misalnya untuk mengawali 

pengenalan terhadap macam-macam bangun datar dalam geometri, guru bisa 

menggunakan ilustrasi berikut: 

 



 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Kumpulan beberapa bangun datar 

Dari ilustrasi tersebut, guru bisa meminta siswa untuk mengelompokkan bangun-

bangun yang sejenis. Dengan penugasan ini, siswa akan mengamati mana bangun-

bangun yang memiliki karakteristik yang sama untuk dikelompokkan menjadi 

satu himpunan. Sambil mengenali karakteristik dari bangun-bangun tersebut, 

maka secara tidak langsung siswa akan mempergunakan pemikiran bahwa 

elemen-elemen dalam sebuah himpunan harus memiliki suatu karakteristik yang 

sama, walaupun teori tentang karakteristik himpunan belum mereka dapatkan. 

Pengamatan ini akan mengarahkan mereka untuk menghasilkan 3 himpuann 

bangun datar berikut. 
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Gambar 3.20 Contoh pengelompokan bangun-bangun datar 

Dengan pengelompokan ini selanjutnya guru bisa memulai memberikan 

penjelasan tentang masing-masing kelompok bangun datar tersebut, yakni 

kelompok segi-4, kelompok lingkaran dan kelompok segi-3.    

Selain prinsip kebenaran konsep asli himpunan dan penggunaan praktis, 

pemanfaatan ilustrasi himpunan dalam hal ini juga bertujuan agar materi yang 

disajikan lebih menarik. Oleh karena itu selain untuk mempermudah pemahaman 

siswa dalam memahami suatu konsep, penggunaan ilustrasi himpunan harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

belajar, misalnya dengan pemberian warna yang menarik atau penggunaan contoh 

himpunan yang sudah dikenal oleh siswa. 

 

C. Penggunaan Konsep Fungsi dalam Pembelajaran 

Matematika di SD 
 

Sebagaimana konsep himpunan, materi tentang konsep fungsi secara 

formal, seperti pengertian, unsur-unsur dan jenis-jenis fungsi, memang belum 

diberikan kepada siswa SD. Namun demikian konsep-konsep fungsi juga 

dipergunakan secara praktis dalam mendukung pencapaian kompetensi utama 

mata pelajaran matematika di SD. 
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Salah satu standar kompetensi dalam kelompok bilangan adalah 

melakukan operasi hitung bilangan dalam memecahkan masalah. Tentu saja 

sebelum memulai pembahasan tentang operasi hitung ini, pada kelas awal guru 

harus mengenalkan konsep bilangan dan lambangnya. Ilustrasi himpunan dan 

fungsi secara bersama-sama seringkali dipergunakan untuk menjelaskan konsep 

bilangan, yakni dengan memetakan suatu himpunan ke sebuah bilangan yang 

menyatakan banyaknya elemen dalam himpunan tersebut, karena ilustrasi 

semacam inilah yang paling dekat dengan penjelasan hakekat bilangan. Bilangan 

merupakan sebuah konsep abstrak tentang sifat suatu himpunan yang terkait 

dengan banyaknya elemennya. Misalnya, A = {angsa, itik, burung}, B = {merah, 

kuning, hijau}, C = {x, y, z}, D = {becak, sepeda, delman},  E = {matematika, 

IPA, IPS}, semua himpunan tersebut dapat dikorespondensikan satu-satu dengan 

himpunan {a, b, c} dan dikatakan memiliki sifat tigaan. 
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dan seterusnya … 

              

Gambar 3.21 Contoh ilustrasi himpunan dan fungsi untuk konsep bilangan 

Bilangan yang diajarkan di SD diawali dengan bilangan-bilangan yang 

berada pada semesta pembicaraan himpunan bilangan cacah, },5,4,3,2,1,0{  , 

karena bilangan cacah merupakan bilangan yang paling awal dikenal oleh anak 

setelah bilangan asli, },5,4,3,2,1{  . Konsep fungsi dalam kaitannya dengan suatu 

himpunan bilangan yang diajarkan pada siswa SD lebih difokuskan pada operasi 

hitung bilangan yang memetakan setiap pasang bilangan dengan sebuah bilangan 

pada himpunan tersebut. Operasi-operasi dasar yang dikenakan pada bilangan 

cacah adalah  penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Operasi penjumlahan pada bilangan cacah merupakan suatu operasi biner, 

yakni sebuah fungsi yang memetakan setiap pasang bilangan cacah, ),( ba , ke 

sebuah bilangan cacah c, sedemikian hingga bac  . Beberapa sifat operasi 

penjumlahan pada bilangan cacah adalah: 

 Komutatif, yakni abbacacahbilanganba  ,, .  

 Identitas, yakni aaacacahbilangana  00, . 

 Asosiatif, yakni cbacbacacahbilangancba  )()(,,, . 

Operasi pengurangan pada bilangan cacah pada dasarnya merupakan 

kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika cba   maka bac   dan abc  . 
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Namun demikian operasi pengurangan ini tidak memenuhi sifat-sifat yang ada 

pada operasi penjumlahan. 

 Operasi pengurangan tidak komutatif, karena ,, cacahbilanganba  

abba  .  Sifat abba   hanya dipenuhi jika ba  . 

 Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat identitas, karena ba,  

bilangan cacah, aa  00 . Sifat aa  00  hanya dipenuhi jika 

0a . 

 Operasi pengurangan tidak asosiatif, karena cacahbilangancba ,, , 

sedemikian hingga cbacba  )()( . Contohnya 6)26(10  , 

sedangkan 22)610(  , sehingga 2)610()26(10  . 

Operasi perkalian pada bilangan cacah merupakan sebuah penjumlahan 

berulang, artinya bbbbbba    (sebanyak a kali). Contohnya 

3333335     dan   55553  .  Operasi perkalian juga memiliki 

sifat yang sama dengan operasi penjumlahan: 

 Komutatif, yakni abbacacahbilanganba  ,, .  

 Identitas, yakni aaacacahbilangana  11, . 

 Asosiatif, yakni cbacbacacahbilangancba  )()(,,, . 

Satu lagi sifat yang dipenuhi oleh operasi perkalian dalam kaitannya dengan 

operasi penjumlahan yakni sifat distributif, yakni cacahbilangancba ,, , berlaku 

)()()( cabacba    dan  )()()( cbcacba   

Operasi pembagian bilangan cacah pada dasarnya merupakan kebalikan 

dari operasi perkalian. Jika cba    maka bac :  dan abc : . Namun 
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demikian operasi pembagian tidak memenuhi semua sifat yang dimiliki oleh 

operasi perkalian, baik komutatif, identitas, asosiatif, maupun distributif.    

Pada kelas-kelas yang lebih tinggi, semesta pembicaraan untuk operasi-

operasi hitung tersebut diperluas ke dalam himpunan bilangan bulat, 

},3,2,1,0,1,2,3,{   , yakni dengan dikenalkannya operasi hitung yang 

melibatkan bilangan bulat negatif. 

Satu hal yang perlu diingat dalam pembelajaran operasi hitung bilangan 

ini adalah bahwa dalam belajar matematika ada dua macam pengetahuan yang 

berbeda: pengetahuan prosedural dan pengetahuan konseptual. Pengetahuan 

prosedural berkaitan dengan simbul, bahasa, dan aturan operasi hitung pada 

bilangan cacah. Sedangkan pengetahuan konseptual berkaitan dengan pemahaman 

terhadap konsep dasar dari operasi tersebut. Seorang anak yang sudah mampu 

menyebutkan nama bilangan, menulis lambang bilangan dan mampu melakukan 

operasi hitung menggunakan algoritma yang benar dan mendapatkan hasil yang 

benar, maka anak tersebut dikatakan sudah memiliki pengetahuan prosedural. 

Misalnya dalam menghitung 23345 , pekerjaan siswa adalah 

    3 4 5 

       2 3 

                                            ---------    

                          1 0 3 5 

                                             6 9 0 

                                            ---------- + 

            7 9 3 5 

maka siswa tersebut dapat dikatakan sudah memiliki prosedural dalam operasi 

perkalian. Namun demikian, hal ini tidak menjamin bahwa siswa yang 

bersangkutan juga telah memiliki pengetahuan konseptual. Dia baru dikatakan 
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telah memiliki pengetahuan konseptual jika mampu menjelaskan dengan benar 

latar belakang pekerjaannya tersebut, misalnya mengapa 345 harus dikalikan 

dengan 3 dulu baru dengan 2, mengapa hasil perkalian dengan 2 diletakkan lebih 

menjorok ke kiri, dan mengapa dua hasil perkalian tersebut kemudian 

dijumlahkan? Apa pengertian dari 345 x 23? Apabila anak tersebut dapat 

memberikan penjelasan secara tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut 

maka dapat dikatakan dia telah memiliki pengetahuan konseptual pada operasi 

perkalian tersebut. Oleh karenanya dalam memberikan materi tentang operasi 

hitung, selain mengajarkan teknik-teknik operasinya, guru juga perlu 

menanamkan konsep dasar dari operasi tersebut. 

Berkenaan dengan pentingnya dua macam pengetahuan tersebut, maka 

urutan penyajian untuk suatu operasi hitung merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan. Dalam mengajarkan sebuah operasi hitung bilangan, guru dapat 

mengikuti alur penyajian berikut: 

1. penanaman konsep operasi; 

2. pengenalan dan latihan pada fakta dasar operasi; 

3. pemberian algoritma operasi; 

4. penguatan ketrampilan operasi. 

Penanaman konsep sebuah operasi hitung dimaksudkan agar siswa memahami apa 

pengertian dan latar belakang dari operasi hitung yang bersangkutan. Pemahaman 

terhadap konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian akan 

memberikan pengetahuan pada siswa tentang landasan dan keterkaitan antar 
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operasi yang pada akhirnya siswa mampu untuk menggunakannya dalam 

pemecahan masalah.  

Fakta dasar sebuah operasi hitung adalah operasi-operasi hitung yang 

melibatkan bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pengenalan dan 

penguasaan terhadap fakta dasar operasi hitung, misalnya penjumlahan dan 

perkalian antara setiap dua bilangan  dari 0 sampai dengan 9, sangat diperlukan 

karena akan terus dipergunakan dalam operasi hitung pada bilangan-bilangan 

selanjutnya yang melibatkan bilangan dua angka, tiga angka, empat angka dan 

seterusnya. Untuk operasi pengurangan dan pembagian, fakta dasar operasinya 

mengikuti fakta dasar pada penjumlahan dan pengurangan, karena masing-masing 

secara berturut-turut merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan dan 

pengurangan. Latihan-latihan untuk mencapai penguasaan terhadap fakta dasar ini 

sebaiknya dilakukan secara berulang-ulang dalam suasana yang menyenangkan 

baik melalui drill, permainan seperti domino yang dimodifikasi, maupun kerja 

kelompok untuk mengisi sekaligus mengamati pola-pola dalam sebuah tabel 

operasi hitung berikut. 

 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0            0           

1            1           

2            2           

3            3           

4            4           

5            5           

6            6           

7            7           

8            8           

9            9           
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Setelah siswa menguasai fakta dasar suatu operasi hitung, guru dapat 

melanjutkannya dengan penyajian algoritma operasi. Algoritma ini merupakan 

prosedur dan aturan dalam melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan 

dua angka atau lebih. Dengan menggunakan algoritma dan sifat-sifat operasi 

hitung yang sudah dikenalkan pada siswa, guru bisa mengajak siswa untuk 

melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan ketrampilan dan penguasaan 

konsep mereka pada operasi hitung bilangan.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebuah operasi hitung 

merupakan suatu fungsi, maka dalam mempelajarinya, secara tidak langsung 

siswa dilatih untuk melakukan pemetaan atau juga sebaliknya menggunakan 

pemetaan tersebut untuk menajamkan kemampuannya dalam berhitung. Suatu 

contoh, pada operasi penjumlahan dalam himpunan bilangan bulat, ada fakta 

972  . Namun ini bukan merupakan satu-satunya fakta penjumlahan yang 

menghasilkan 9, sehingga diperlukan suatu pemetaan untuk mengidentifikasi 

pasangan-pasangan bilangan bulat yang hasil penjumlahannya menghasilkan 9. 
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Gambar 3.22 Pemetaan fakta penjumlahan yang menghasilkan 9 

Pemetaan semacam ini dapat menunjang peningkatan  ketrampilan siswa dalam 

operasi penjumlahan dan bermanfaat dalam kaitannya dengan operasi 

pengurangan, sebab dengan memiliki pemetaan seperti ini, siswa dapat lebih cepat 

menemukan fakta 10)1(9  ,  189  , 729  , 369  , 549  , dan 

seterusnya.  

Untuk lebih menarik perhatian siswa, pemetaan serupa seringkali juga disajikan 

dalam bentuk mesin fungsi seperti contoh berikut. 

 

 

 

 

                                                                                                   _ 

                                  +                                                                

34 …..  53 ….. 

41 …..  47 ….. 

….. 23  ….. 11 

59 23 
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….. 17  ….. 30 

….. …..  ….. ….. 

 

                                 (i)                                                              (ii) 

Pada gambar (i) siswa diminta untuk mencari pasangan bilangan yang tepat 

sedemikian hingga jika ditambahkan akan menghasilkan 59, sedangkan pada 

gambar (ii) siswa diminta untuk mencari pasangan bilangan yang tepat 

sedemikian hingga jika bilangan pertama dikurangi bilangan kedua akan 

menghasilkan 23.  

Model-model pemetaan di atas juga banyak sekali manfaatnya dalam 

operasi perkalian dan dalam kaitannya dengan operasi pembagian, sebab dengan 

memiliki pemetaan tersebut akan memudahkan siswa dalam melakukan operasi 

perkalian dan pembagian, pemfaktoran, menentukan faktor persekutuan dan faktor 

persekutuan terbesar (FPB), atau dalam menentukan suatu kelipatan, kelipatan 

persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK). 
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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   
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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  
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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  
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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 

                        p 

                         q 

                                                      X 

0D  

 

 

 

                                                    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. 
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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! 
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BAB V 

GEOMETRI DAN TRANSFORMASI 

 

Pernahkah anda mengamati proses pekerjaan pembangunan sebuah 

rumah? Semua tahap pekerjaan tersebut, mulai dari perancangan hingga finishing, 

tidak terlepas dari penerapan konsep-konsep geometri. Pada saat perancangan, 

seorang arsitek harus mampu melukis miniatur bangunan dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Pada saat pembuatan pondasi, orang perlu memperhatikan 

kedalaman dan kemiringannya. Pemasangan kerangka besi, jendela, pintu, dan 

penyusunan batu-bata untuk dinding memerlukan ketelitian dalam pengukuran 

ketinggian dan sudutnya. Demikian juga dalam pembuatan kerangka atap, orang 

perlu memperhatikan sudut kemiringannya, sehingga tidak mudah bocor dan tetap 

kuat menyangga genting.  

Tidak hanya dalam pekerjaan konstruksi bangunan saja, konsep-konsep 

geometri juga banyak digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan lainnya, seperti 

dalam karoseri, furniture, bahkan juga dalam bidang seni. Geometri juga 

seringkali dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana sehari-

hari. Misalnya, jika anda diminta membuat kerangka lampion yang kedua sisinya 

berbentuk segi-5 beraturan, apa yang akan anda lakukan? Pemahaman tentang 

jumlah besar sudut dalam sebuah segi banyak akan sangat membantu anda 

mewujudkan kerangka lampion yang dimaksudkan. Uraian tentang contoh ini 

akan disajikan pada bagian penerapan geometri dalam bab ini. 
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 Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali 

oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk 

membentuk garis dan  garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang kita akan 

dapat mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi-banyak. Segi banyak 

kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang.  

 

A. Konsep Pangkal dan Aksioma 

Sebagaimana telah diketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif yang 

kebenaran konsep-konsepnya saling berkaitan. Kebenaran suatu konsep didasari 

oleh konsep-konsep yang ada sebelumnya dan mendasari penurunan konsep-

konsep selanjutnya. Untuk mengawali seluruh rangkaian ini maka diperlukan 

suatu konsep pangkal. Konsep ini biasanya tidak didefinisikan dan hanya 

merupakan suatu konvensi di kalangan matematisi tetapi semua pihak akan 

memiliki gambaran yang sama tentang konsep ini. Misalnya, konsep titik. Tidak 

ada pendefinisian untuk titik, tetapi semua orang memiliki gambaran yang sama 

tentang titik ini. Konsep pangkal ini selanjutnya digunakan untuk menyusun 

definisi, aksioma atau teorema untuk konsep-konsep selanjutnya. Geometri 

merupakan salah satu sistem dalam matematika dan keberadaan konsep pangkal 

seperti titik ini sangatlah penting dalam rangka penyusunan sistem geometri 

tersebut.  
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1.  Titik dan Garis 

Beberapa konsep pangkal yang diperlukan dalam menyusun sistem 

geometri antara lain: 

 Titik; titik tidak memiliki dimensi dan dilambangkan dengan sebuah 

noktah kecil “ ”. Sebuah titik biasanya dinotasikan dengan sebuah huruf 

besar, A, B, C, dan seterusnya; 

 Garis; garis merupakan kumpulan tak terhingga banyaknya titik dan oleh 

karenanya panjangnya tak terbatas; Sebuah garis biasanya dinotasikan 

dengan huruf kecil: a, b, c,  dan seterusnya; Berikut ilustrasi sebuah garis: 

                                                                                                                          l 

Gambar 5.1 Garis l 

 

Simbul anak panah di ujung kiri dan kanan pada ilustrasi di atas 

menunjukkan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas baik ke arah 

kiri maupun ke arah kanan. 

 Melalui; bila suatu titik P terletak pada garis k maka dikatakan garis k  

melalui titik P; 

                                 P                                                                                    k 

Gambar 5.2 Titik P berada di dalam garis k 

 Antara; jika pada sebuah garis terdapat titik-titik yang posisinya secara 

berurutan adalah A-B-C maka dikatakan titik B diantara A dan C. 

 

                                      A                        B             C 

 

Gambar 5.3 Titik B terletak diantara titik A dan C 
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Selanjutnya hubungan antar konsep pangkal tersebut dituangkan dalam suatu 

aksioma. Beberapa diantaranya adalah: 

 melalui 2 titik yang berbeda ada tepat satu garis; 

                                                                                                         k 

                                      A                                                         A 

 

                       B                                                           B          

 

 

Gambar 5.4 Melalui titik A dan B hanya dapat dibuat sebuah garis k 

 pada setiap garis k paling sedikit ada dua titik yang berbeda; 

 

                                 k                                                                    k 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Dalam setiap garis k didapat paling tidak dua titik. 

 Sekelompok titik yang tak segaris minimal terdiri dari tiga titik ; 

 

                                                                         A           

                                        B 

                                                                                      C 

Gambar 5.6 Ada tiga titik yang tidak terletak pada satu garis 
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Konsep pangkal dan aksioma tersebut kemudian dipergunakan untuk 

menyusun definisi konsep-konsep selanjutnya. Beberapa pendefinisian tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut.  

Sinar Garis 

Misal titik A dan B terletak pada garis k, maka sinar garis AB  adalah 

himpunan yang terdiri dari titik A dan semua titik pada garis k yang sepihak 

dengan B terhadap A. Penjelasan mengenai konsep sepihak ini adalah sebagai 

berikut.  Jika A dipandang sebagai titik pembatas yang membagi garis k ke dalam 

dua bagian, maka titik yang sepihak dengan  B terhadap A adalah titik yang 

berada pada bagian yang sama dengan B dalam garis k tersebut. Relasi sepihak 

merupakan relasi ekivalensi. Buktikan! 

 

                                                                         B 

                                              A 

                 k 

Gambar 5.7 Sinar garis  AB  

Pada sinar garis AB , titik A disebut titik pangkal. Berdasarkan pengertian sinar 

garis maka ada beberapa hal yang menjadi konsekwensinya. 

 sinar garis AB  tidak sama dengan sinar garis BA ; 

 

                                         A                              B 

                                          A                              B 

 

Gambar 5.8 BAAB   
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 apabila dalam garis k juga terdapat titik C sedemikian hingga CBA   

maka sinar garis AB  sama dengan sinar garis AC ; 

                                            A                         B                  C 

 

Gambar 5.9 ACAB   

Hal ini juga dapat dibuktikan secara analitik mengingat relasi sepihak 

merupakan relasi ekivalensi.  

)}()(|{ AterhadapBdengansepihakxAxxAB   

sedangkan  

)}()(|{ AterhadapCdengansepihakxAxxAC   

sementara karena C sepihak dengan B terhadap A, maka x juga sepihak 

dengan B terhadap A, sehingga 

)}()(|{ AterhadapBdengansepihakxAxxAC   

Terbukti bahwa 

sinar garis AB  =  sinar garis AC ; 

 jika  CBA   maka dikatakan sinar garis BA  dan sinar garis BC  adalah 

dua sinar garis yang berlawanan. 

                                                                                         

                                                                                       C 

                                                                 B 

                                   A                                

                                        

 

Gambar 5.10 BA  berlawanan dengan BC  
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Setengah Garis  

Setengah garis AB  adalah himpunan semua titik pada sinar AB  kecuali 

titik A. 

Setengah garis )}()(|{ AxABxxAB   

 

 

                                                                               B 

                                               A 

                   k 

 

Gambar 5.11 Setengah garis AB   

Beberapa konsekwensi dari pengertian  setengah garis ini analog dengan 

konsekwensi yang ada pada sinar garis. 

 setengah garis AB  tidak sama dengan setengah garis BA ; 

 apabila dalam garis k juga terdapat titik C sedemikian hingga CBA   

maka setengah garis AB  sama dengan setengah garis AC ; 

  

Ruas Garis  

Jika titik A dan B terletak pada garis AB , maka ruas garis AB  adalah 

himpunan yang terdiri dari titik A, titik B dan semua titik pada AB  yang terletak 

di antara  A dan B. 

)}()()(|{ BxABxAxABxAB   
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                                                                                                                  B 

 

 

                                       A 

Gambar 5.12 Ruas garis AB   

Dengan pengertian ini maka ruas garis AB  sama dengan ruas garis BA . Titik A 

dan B disebut titik ujung dari ruas garis AB . 

 

Kesejajaran  

Dua garis k dan m dikatakan sejajar (k // m) jika keduanya sebidang dan 

tidak mempunyai titik sekutu (titik potong).   

 

 

 

         k                l                                                                   P                      n         

                                                                        m 

                                                                       q                                                             

 

                                                       r 

 

                                    

Gambar 5.13  beberapa kedudukan dua garis. 
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Pada gambar di atas, garis k dan l adalah sebidang dan sejajar, garis m dan n juga 

sebidang tetapi berpotongan, sedangkan untuk garis q  dan r , bayangkan bahwa 

kedua garis tidak sebidang sehingga tidak sejajar dan tidak berpotongan, 

kedudukan garis semacam ini dikatakan bersilangan. 

Dari definisi kesejajaran di atas dapat diturunkan Aksioma Kesejajaran 

berikut: melalui sebuah titik P di luar  sebuah garis k ada tepat satu garis m yang 

sejajar dengan k. 

 

 

                                                                                     P 

                  k                                             m 

Gambar 5.14 Garis m melalui P dan sejajar garis k 

 

2. Sudut 

Sudut adalah gabungan dari dua sinar garis yang tidak berlawanan dan 

yang titik pangkalnya berimpit. Titik pangkal tersebut disebut titik sudut. Dalam 

penyusunan suatu bangun geometri, maka sudut juga dapat dibentuk oleh dua ruas 

garis yang salah satu titik ujungnya berimpit. 

                                                                              A 

                              A 

                                                                            

     O                                  B                           O                                  B 

        

Gambar 5.15 Sudut AOB 
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Pada sudut AOB (yang dinotasikan AOB ),  titik sudutnya adalah O, sedangkan 

sinar garis OA  dan sinar garis OB , masing-masing disebut kaki sudut. 

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi bahwa sudut adalah gabungan dua 

sinar garis yang  titik pangkalnya berimpit, maka AOB  merupakan himpunan 

dari semua titik yang ada baik di OA  maupun di OB , atau dapat dituliskan 

)}(|{ OBOAxxAOB   

Besar suatu sudut dimaksudkan sebagai besarnya rentangan yang dibentuk 

oleh kedua kaki sudut. Besar sudut dinyatakan dalam satuan derajad 

(dilambangkan dengan °)  atau dalam satuan radian. Salah satu alat yang 

dipergunakan untuk mengukur besarnya sudut adalah busur derajad. Skala yang 

ada dalam busur derajad biasanya mulai dari 0  sampai 180 . Berdasarkan 

besarnya maka sudut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok: 

a. Sudut lancip, yakni sudut yang besarnya kurang dari 90 ; 

b. Sudut siku-siku, yakni sudut yang besarnya adalah 90 ; 

c. Sudut tumpul, yakni sudut yang besarnya lebih dari 90 . 

 

 

 

 

 

             (i)                                           (ii)                                          (iii) 

Gambar 5.16 Macam-macam sudut menurut besarnya 
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Pada gambar 5.16 di atas, sudut (i) merupakan sudut lancip, sudut (ii) merupakan 

sudut siku-siku, dan sudut (iii) merupakan sudut tumpul. 

Dua buah sudut dikatakan sebagai suplemen (atau pelurus) satu sama lain 

jika apabila titik pangkal dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut diimpitkan 

maka kaki-kaki yang lain akan membentuk garis lurus. Dengan kata lain, jumlah 

besar suatu sudut dan suplemennya adalah 180 . 

 

                                           P 

 

                                                                                            

            R                       Q                                              S 

Gambar 5.17 Sudut-sudut bersuplemen 

Pada gambar 5.17 di atas, PQR  merupakan suplemen dari PQS  dan 

sebaliknya. Pada saat kaki sudut QP  diimpitkan  maka  kaki-kaki yang lain yakni 

QR  dan QS  membentuk sebuah garis lurus. 

Dua sudut, AOB  dan PQR  dikatakan kongruen (dinotasikan 

PQRAOB  ) jika besar  AOB  dan besar PQR  adalah sama.  

 

                                    A                                                                 P 

 

 

                  B                                    O                       R                                       Q 

Gambar 5.18 PQRAOB   
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka sudut siku-siku kongruen dengan 

suplemennya, karena sudut siku-siku berukuran 90  dan suplemennya pasti juga 

berukuran 90 . 

 

3. Transversal 

Lukislah sebarang dua buah garis k dan l. Kemudian lukislah sebuah garis 

m yang memotong keduanya.  

                                                                      m 

                                                            1    2 

                                                         3    4                                                  k 

 

                                                                                                                   l 

                                             5    6       

                                          7    8 

 

 

Gambar 5.19 Garis transversal 

Garis m disebut garis transversal bagi garis k dan l. Dari pemotongan oleh garis 

transversal ini terbentuk sudut-sudut: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , dan 

8  . Selanjutnya dapat diidentifikasikan beberapa kelompok sudut berikut: 

 sudut dalam, yakni  3 , 4 , 5 , 6 ; 

 sudut luar, yakni 1 , 2 , 7 , 8 ; 

 pasangan sudut dalam yang berseberangan, yakni 3  dengan 6 ; dan 

4  dengan 5 ; 
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 pasangan sudut luar yang berseberangan, yakni 1  dengan 8 ; dan 

2  dengan 7 . 

 pasangan sudut yang sehadap, yakni 1  dengan 5 ; 2  dengan 6 ; 

3  dengan 7 ; 4  dengan 8 ; 

 pasangan sudut yang bertolak belakang, yakni  1  dengan 4 ; 2  

dengan 3 ; 5  dengan 8 ; 6  dengan 7 . 

Selanjutnya, bila garis k dan l merupakan dua garis yang sejajar yang 

dipotong oleh sebuah transversal m, perhatikan pasangan-pasangan sudut yang 

terjadi! 

                                                                      m 

                                                            1    2                                            k 

                                                         3    4                                                   

 

                                                                                                                   

                                             5    6                                                         l 

                                          7    8 

 

 

Gambar 5.20 Garis transversal untuk garis-garis yang sejajar 

Jika garis k  dan l sejajar, maka pasangan-pasangan sudut yang terjadi, yakni 

pasangan sudut dalam yang berseberangan, pasangan sudut luar yang 

berseberangan, pasangan sudut yang sehadap, dan pasangan sudut yang bertolak 

belakang, merupakan pasangan-pasangan sudut yang kongruen.  

 Untuk pasangan sudut dalam yang berseberangan:  
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 3     6 ; dan 4    5 ; 

 Untuk pasangan sudut luar yang berseberangan:  

1    8 ; dan 2    7 . 

 Untuk pasangan sudut yang sehadap:   

1    5 ; 2    6 ; 3    7 ; dan 4    8 . 

 Untuk pasangan sudut yang bertolak belakang: 

  1    4 ; 2    3 ; 5    8 ; dan 6    7 . 

 

4. Kurva 

Pernahkah anda memperhatikan seorang anak balita yang baru pertama 

kali memegang pensil dan belajar menggambar sesuatu di atas kertas? Ia akan 

menghasilkan coretan-coretan seperti contoh pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 Kurva 

Masing-masing penggalan gambar tersebut dihasilkan tanpa mengangkat pensil 

yang digunakan untuk menggambarnya. Nampaknya semua penggalan gambar 

tersebut tidak memiliki makna, tetapi dalam geometri masing-masing sudah 

memiliki nama, yakni kurva. Jadi kurva dapat dipandang sebagai sebuah 
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himpunan titik yang dihasilkan tanpa mengangkat pensil yang digunakan untuk 

melukisnya. 

 

 

 

 

(i) 

 

 

 

 

 

(ii) 

Gambar 5.22 (i) Contoh-contoh kurva; (ii) bukan kurva 

Jika sebuah kurva dapat digambar tanpa ada titik yang diulang kecuali mungkin 

titik-titik ujungnya maka kurva tersebut disebut kurva sederhana. Secara khusus, 

jika kedua titik ujungnya   berimpit, maka disebut kurva sederhana tertutup. 

Berikut ilustrasinya. 

 

 

 

                  (i)                         (ii)                             (iii)                           (iv) 

Gambar 5.23 Macam-macam kurva 
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Pada gambar 5.23(i) ditunjukkan sebuah kurva tidak sederhana, karena ada satu 

titik yang dilewati kurva lebih dari satu kali; gambar 5.23(ii) juga merupakan 

kurva tidak sederhana tetapi tertutup karena kedua titik ujungnya berimpit; 

gambar 5.23(iii) dan 5.23(iv) keduanya menunjukkan kurva sederhana dan untuk 

5.23(iv) merupakan contoh kurva sederhana tertutup. 

Sekarang coba anda perhatikan sebuah bidang, kemudian kita melukis 

sebuah kurva sederhana tertutup dalam bidang tersebut, sebagaimana contoh 

dalam ilustrasi berikut ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Teorema Kurva Jordan 

Kumpulan titik akan membentuk garis dan kumpulan garis akan membentuk 

bidang, dengan demikian sebuah bidang juga merupakan himpunan titik-titik. Jika 

pada bidang ditempatkan sebuah kurva sederhana tertutup, maka kurva tersebut 

akan membagi titik-titik pada bidang ke dalam tiga himpunan yang saling asing, 

yakni himpunan luar (daerah I), himpunan dalam (daerah III), dan kurva (daerah 

II). Hal ini merupakan substansi dari teorema Kurva Jordan. 

 

 

 

 

 

        I           II                    III 
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Teorema Kurva Jordan. Setiap kurva sederhana tertutup C, 

membagi bidang menjadi tiga himpunan yang saling asing, yaitu 

himpunan luar, himpunan dalam dan kurva itu sendiri. (Hudoyo, 

dkk. 1997) 

 

Sebuah kurva sederhana tertutup akan menghasilkan sebuah bangun datar 

dan dalam kondisi tertentu akan membangun sebuah segi banyak (poligon). 

Namun sebelum masuk pada bahasan tentang segi banyak ini, perlu dipahami 

terlebih dahulu konsep tentang daerah konveks.  Daerah konveks (atau daerah 

cembung)  adalah himpunan titik pada bidang datar yang dibatasi oleh kurva 

tertutup sederhana dan bersifat: untuk setiap dua titik A dan B dalam himpunan itu 

maka AB  juga berada dalam himpunan itu.  

 

 

 

 

 

(i)                                               (ii)                                         (iii) 

Gambar 5.25 Daerah konveks dan bukan daerah konveks 

Pada gambar di atas, gambar (i) dan (ii) merupakan daerah konveks karena untuk 

setiap dua titik yang ada dalam daerah tersebut maka ruas garis yang 

menghubungkan titik–titik tersebut juga berada dalam daerah yang sama. Tetapi 

bandingkan dengan gambar (iii). Pada gambar (iii) kita bisa menemukan dua buah 

titik yang ada dalam daerah tetapi ruas garisnya bukan menjadi subset dalam 

daerah itu.  

 



 

 

190 

 

Segi banyak (atau poligon) A1 A2 A3 ... An (atau lebih singkatnya 

dinamakan Segi-n) adalah himpunan titik-titik pada ruas garis 21 AA , 32 AA , 

43 AA , ..., nn AA 1 , 1AAn , yang membatasi suatu daerah konveks. Titik-titik A1, A2, 

A3, ..., An masing-masing disebut titik sudut dan ruas garis 21 AA , 32 AA , 43 AA , ..., 

nn AA 1 , 1AAn , masing-masing disebut sisi dari segi banyak tersebut. Sedangkan 

daerah konveks yang dibatasi oleh segi banyak tersebut disebut daerah segi 

banyak (atau daerah segi-n). Berikut ilustrasi beberapa segi banyak. 

       A                                    B 

                                                         Daerah segi-4 

                                                        Segi-4 ABCD 

    D               E 

       A                               B 

                                                            Segi-5 ABCDE 

                                            C 

                                                            Daerah segi-5 

       E                               D       

 

 

 

 

Bukan segi banyak karena daerah yang dibatasi bukan daerah konveks atau 

sisinya bukan merupakan ruas garis 

 

Gambar 5.26 Contoh segi banyak dan bukan segi banyak 
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Segi banyak  A1 A2 A3 ... An disebut segi banyak beraturan bila 21 AA   

32 AA   43 AA   ...   nn AA 1   1AAn , dan A1    A2  ...    An.  

Contoh: segitiga sama sisi, persegi, segi-5 beraturan, segi-6 beraturan, dan 

seterusnya. 

                  A 

                                                CABCAB   dan CBA   sehingga 

                                                segi-3 ABC merupakan segi-3 beraturan atau 

                                                lebih dikenal dengan segi-3 sama sisi. 

B                                 C 

   P                           Q 

                                                SPRSQRPQ   dan DCBA   

                                                sehingga segi-4 PQRS  merupakan segi-4 beraturan 

                                                atau sering disebut persegi. 

   S                           R 

                     E   

               

    I                                 F       IEHIGHFGEF   dan    

                                                IHGFE   sehingga 

                                                segi-5 EFGHI merupakan segi-5 beraturan 

 

        H                      G 

 

Gambar 5.27 Beberapa contoh segi banyak beraturan 

Sekarang bayangkan untuk segi-n beraturan yang n-nya sangat besar 

mendekati tak hingga sehingga kita memiliki sebuah bangun dengan semua titik 

pada sisinya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat segi-n beraturan 

tersebut, maka bangun yang kita dapatkan merupakan sebuah lingkaran. 
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                           A                            O                      B 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.28 Lingkaran 

 

Suatu lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang memiliki jarak 

yang sama terhadap sebuah titik tetap O. Titik O disebut titik pusat lingkaran. 

Ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat 

disebut jari-jari. Jarak kedua titik (panjang ruas garis tersebut) juga disebut jari-

jari. OA dan OB merupakan contoh jari-jari lingkaran pada gambar di atas. Ruas 

garis yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran dan melalui titik pusat 

disebut diameter. Panjang ruas garis tersebut juga disebut diameter. AB 

merupakan contoh diameter lingkaran pada gambar di atas. 

 

5. Transformasi 

Misalnya pada suatu bagian sebuah kertas, kita menandai tempat 

kedudukan beberapa titik, misalnya titik X, Y, dan Z, dengan menggunakan tinta. 

Pada saat tinta masih basah, cepat-cepat kertas tersebut dilipat sedemikian hingga 

bagian yang kita tandai tadi berimpit dengan bagian lain yang masih kosong. 

Maka setelah dibuka kembali, pada bagian yang kosong tersebut akan terdapat 

jiplakan tanda tinta, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 5.28 berikut. 
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   ditandai dengan tinta                      dilipat                          dibuka kembali 

Gambar 5.29 Ilustrasi transformasi 

Jika titik mula-mula diberi notasi X, Y, Z dan jiplakannya secara berturut-turut 

diberi notasi X’, Y’, Z’, maka akan ada korespondensi satu-satu antara himpunan 

},,{ ZYX   dengan himpunan }',','{ ZYX . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.30 Korespondensi satu-satu antara dua himpunan titik 

Gambaran di atas merupakan ilustrasi sebuah transformasi pada bidang. 

Transformasi dalam bidang merupakan fungsi bijektif (atau korespondensi satu-

satu) antara dua himpunan titik dalam bidang tersebut. Beberapa jenis 

transformasi pada bidang yang akan disajikan dalam subbab ini adalah 

pencerminan (refleksi), geseran (translasi) dan putaran (rotasi).  

 

 

 

       

    

                                

 

                              

                              

 

 

      X                                                                 X’ 

 

 

                 Y                                            Y’ 

 

 

           Z                                                        Z’ 
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a. Pencerminan 

Pencerminan terhadap garis k (dinotasikan Mk) adalah suatu pemetaan 

yang memenuhi: 

 jika B pada k maka BBM k )( ; 

 jika B di luar k maka ')( BBM k   sedemikian hingga k merupakan sumbu 

untuk 'BB .  

Garis k merupakan sumbu untuk 'BB  berarti: (i) 'BB  tegak lurus terhadap k dan 

(ii) jarak B ke k sama dengan jarak B’ ke k. Dalam hal ini, titik B’ disebut 

bayangan (peta) pencerminan dari titik  B  terhadap garis k. 

                                                                                       k 

                                              B 

                                                                        A      A’ 

                           P                   Q 

 

                                R                                 Q’            B’ 

                                             

                                         R’ 

                                                                    P’ 

 

Gambar 5.31 Pencerminan terhadap garis k 

Dalam sebuah transformasi, ada yang disebut dengan titik tetap dan garis 

tetap. Titik tetap adalah titik yang tidak berubah (atau berpindah tempat) setelah 

dilakukan transformasi. Dalam pencerminan terhadap garis k, maka titik tetapnya 

adalah semua titik yang berada pada garis k itu sendiri. Secara sama maka yang 
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dimaksud dengan garis tetap adalah garis yang tidak berubah (atau berpindah 

tempat) setelah dikenai suatu transformasi. Dalam pencerminan terhadap garis k, 

maka garis tetapnya adalah garis k itu sendiri dan semua garis yang tegak lurus 

terhadap k.  

Sementara itu tidak ada satu pencerminanpun yang merupakan 

transformasi identitas, artinya tidak ada pencerminan yang menyebabkan semua 

titik dalam bidang menjadi titik tetap. Dalam setiap pencerminan pasti akan ada 

titik yang dipindahkan. 

Contoh:  

Tentukan bayangan dari titik A(-2,3), B(4,2), dan C(3,5) apabila dicerminkan 

terhadap garis 3y ! 

Jawab: 

Titik A(-2,3) terletak pada sumbu pencerminan 3y , sehingga bayangannya 

sama (A’=A). Titik A merupakan salah satu titik tetap dalam pencerminan ini. 

Untuk titik yang lain di luar garis 3y , jika diperhatikan komponen pertama 

pada koordinat bayangannya adalah tetap, yang berubah hanyalah komponen 

kedua dalam koordinat bayangannya ( mengapa?).  

Secara umum dalam pencerminan ini  

)33,(),( baba   

sehingga bayangan dari B(4,2) adalah B’(4,4); dan bayangan dari C(3,5) adalah 

C’(3,1). 
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                                                    Y 

                                               5                                        C(3,5) 

                                                

 

                                               4                                                     B’(4,4) 

                        A(-2,3)                                     

                                                                                                                        3y  

                                                        

 

                                               2                                                      B(4,2) 

                                                       

 

                                               1                                       C’(3,1) 

                                                                                          

                                                                                                                     X 
                       -2        -1         0            1           2          3           4 

 

 

Gambar 5.32 Pencerminan terhadap garis y = 3 

Selanjutnya bila obyek yang dicerminkan berupa garis maupun bangun 

datar, maka untuk mendapatkan bayangannya tetap menggunakan prinsip 

pencerminan titik, yakni dengan mencerminkan dua titik yang dilalui garis atau 

mencerminkan semua titik sudut pada bangun datar dan kemudian 

menghubungkan titik-titik tersebut. 

Contoh: 

Tentukan bayangan dari segi-4 ABCD dengan A(-5,4), B(-3,6), C(-1,1), D(-5,2) 

bila dicerminkan terhadap sumbu Y. 

Jawab: 

Perhatikan gambar 5.33. Jika kita amati maka komponen kedua dalam koordinat 

bayangan adalah tetap sedangkan yang berubah adalah komponen pertama 

(mengapa?). Secara umum, karena sumbu Y  ekivalen dengan 0X  maka dalam 

pencerminan terhadap sumbu Y: 
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),(),( baba   

sehingga bayangan dari titik A(-5,4) adalah A’(5,4); bayangan dari B(-3,6) adalah 

B’(3,6); bayangan dari C(-1,1) adalah C’(1,1); dan bayangan dari D(-5,2) adalah 

D’(5,2). Dengan demikian bayangan dari segi-4 ABCD juga merupakan segi –4 

yakni  A’B’C’D’. 

                                                                  Y 
 

                          B(-3,6)                                                                 B’(3,6) 

                                                               6 

 

 

                                                               5 

A                                                                                                                            A’ 

                                                              4 

     (-5,4)                                                                                                        (5,4) 

 

                                                               3 

 

 

                                                               2 

     D(-5,2)                                                                                                  D’(5,2) 

 

                                         C (-1,1)            1             C’(1,1) 

                                                                                                                                 X 

 

  -5       –4         –3        –2         –1        0            1           2          3          4           5 

                                                           

 

Gambar 5.33 Pencerminan segi-4 ABCD terhadap sumbu Y. 

Sekarang bagaimana bayangan titik (a,b) dalam bidang jika dicerminkan 

terhadap sumbu X ?  Jika kita perhatikan maka dalam pencerminan terhadap 

sumbu X, komponen pertama akan tetap sedangkan komponen kedua akan 

berubah. Secara umum, karena sumbu X ekivalen dengan Y = 0, maka dalam 

pencerminan terhadap sumbu X: 

),(),( baba   
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Menggunakan contoh di atas, maka bayangan dari segi-4 ABCD, dimana A(-5,4), 

B(-3,6), C(-1,1), dan D(-5,2),  bila dicerminkan terhadap sumbu X  adalah segi-4 

A”B”C”D”, dengan  A”(-5,-4); B”(-3,-6); C”(-1,-1); dan D”(-5,-2).  

Sekarang marilah kita selidiki karakteristik dari sebuah pencerminan. 

Coba anda perhatikan ilustrasi pencerminan pada bidang datar berikut. 

                                                      k 

 

 

 

 

 

                                        A                                               A’ 

 

                B                                                                                              B’ 

 

                                                                                          

                          C                                                                          C’ 

                                   D                                                        D’               

 

 

            E                                                                                                       E’ 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.34 Pencerminan terhadap garis k 

 

Ilustrasi di atas menunjukkan suatu pencerminan terhadap garis k. Pandang bidang 

datar yang dimaksud sebagai selembar kertas. Jika kertas tersebut kita lipat 

berdasarkan garis k, maka setiap titik akan berimpit dengan bayangannya: A 

berimpit dengan A’; B berimpit dengan B’; C berimpit dengan C’; D berimpit 

dengan D’; dan E berimpit dengan E’. Hal ini berarti ''CAAC  ; ''EAAE  ; 

''ECCE  ; ''CBBC  ; ''DBBD  ; ''DCCD  , dan setiap dua ruas garis yang 
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sama maka panjangnya juga sama. Demikian juga garis AE  berimpit dengan 

garis '' EA ; dan garis BD  berimpit dengan garis '' DB . Sudut   ACD berimpit 

dengan   A’C’D’; Sudut   DCE berimpit dengan   D’C’E’; Sudut   ECB 

berimpit dengan   E’C’B’; dan Sudut   BCA berimpit dengan   B’C’A’. 

Setiap dua sudut yang berimpit akan memiliki besar yang sama. Dengan ilustrasi 

ini maka dapat dijelaskan bahwa sebuah pencerminan merupakan transformasi 

yang mempertahankan: 

 garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga tetap merupakan 

garis lurus; 

 jarak (isometri); 

 keantaraan; 

 ruas garis dan sinar garis;  

 sudut dan besar sudut; 

 kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar garis; 

Namun demikian, pencerminan tidak mempertahankan kemiringan garis, arah 

sinar garis, dan arah sudut. 

 

b. Geseran 

Suatu geseran merupakan  transformasi yang mempergunakan vektor 

sebagai pemandunya. Vektor secara geometris dipandang sebagai sebuah besaran 

yang memiliki panjang dan arah. Panjang dan arah sebuah vektor ditentukan oleh 

komponen-komponennya. Sebuah vektor  
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y

x
a  

panjangnya adalah 22 yxa   dan arahnya adalah x satuan dalam arah 

horizontal dan y satuan dalam arah vertikal. Misalnya vektor 









3

4
a  maka 

panjang vektor adalah 5 satuan dan arahnya adalah 4 satuan arah kanan dan 3 

satuan arah atas, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.35 Vektor a 

 

 

 

                         6 

 

                         5 

 

                         4 

 

                         3 

 

                         2 

 

                         1 

 

                         0- 

                                     1       2       3       4        5       6        7 

 

Gambar 5.36 Geseran dengan vector geser AB 

 

 

 

 

                   a  

 

                                                                D  

 

                                     B                           E 
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Vektor juga dapat dinyatakan dengan mengidentifikasi titik pangkal dan titik 

ujungnya, misalnya vektor AB    dengan  A(1,1) dan B(4,5). Maka panjang   

vektor AB    adalah 5)15()14( 22   satuan dan arahnya 3 satuan ke kanan 

dan 4 satuan ke atas. Pada gambar di atas, vektor AB  = vektor CD , tetapi 

berlawanan dengan vektor EF . Namun demikian, panjang ketiga vektor tersebut 

adalah sama. 

Suatu pemetaan merupakan geseran (atau translasi), S,  jika terdapat 

vektor AB  sedemikian hingga untuk setiap titik P dalam bidang dengan 

')( PPSAB   dipenuhi bahwa vektor AB  = vektor 'PP .  Vektor AB  disebut 

sebagai vektor geser. 

 

Contoh :  

Bila diketahui titik A(3,8) dan B(7,9) maka tentukan bayangan dari masing-

masing bangun berikut bila ditransformasikan dengan suatu geseran ABS  

a. titik M(-4,7); 

b. ruas garis PQ  dengan P(-5,2) dan Q(-4,-1); 

c.   JKL dengan J(1,1), K(3,3), dan L(4,-1). 

Jawab: 

Jika A(3,8) dan B(7,9) maka vektor geser dari  ABS  adalah  









1

4
AB  
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Gambar 5.37 Geseran berbagai obyek dengan vektor geser AB 

a. bayangan dari titik M(-4,7) adalah M’(-4+4,7+1) = M’(0,8); 

b. bayangan dari ruas garis PQ  dengan P(-5,2) dan Q(-4,-1) adalah ''QP  

dengan P’(-5+4,2+1) = P’(-1,3)  dan Q’(-4+4,-1+1) = Q’(0,0); 

c. bayangan dari   JKL dengan J(1,1), K(3,3), dan L(4,-1) adalah   J’K’L’ 

dengan J’(1+4,1+1) = J’(5,2);  

                  K’(3+4,3+1) = K’(7,4); 

                  L’(4+4,-1+1) = L’(8,0). 

Suatu geseran yang ditentukan oleh suatu vektor AB , dapat pula dipandang 

sebagai pencerminan beruntun, terhadap garis k dan h, dimana k // h dan keduanya 

tegak lurus terhadap AB  dan jarak(k,h) = 
2

1
 panjang AB . Panjang AB  

dinotasikan  AB  

 

                                                        Y 

                                                9                                                                    B 

 

                                                8     M’                A 

 
        M                                    7 

 

                                                6 
 

                                                5 

 
                                                4                                                                      K’ 

 

                                     P’       3                          K 
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   -5      -4      -3      -2      -1    0    Q’  1       2       3        4       5       6        7       8 L’       

 

                Q                            -1                                   L 

 

                                                                  

 

                                                            

 

                                                                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

203 

 

 

                     A                                                                                                B 

 

               P                     C                 P’                       D                           P” 

 

 

 

 

 

     Q                                                            Q’                                 Q” 

 

 

              R                                          R’                                                    R” 

 

 

                                   k                                                h 

                                        

                                                        AB
2

1
 

 

Gambar 5.38 Geseran sebagai pencerminan beruntun 

Perhatikan gambar di atas. Oleh geseran ABS , PQR dipetakan ke P”Q”R”. 

Pandang transformasi yang dialami oleh titik P karena dicerminkan terhadap garis 

k kemudian dicerminkan terhadap garis h, dimana garis k dan h keduanya tegak 

lurus terhadap vektor AB  dan jarak antara k dan h adalah  
2

1
 AB . Oleh 

pencerminan beruntun ini P dipetakan ke P” atau ))((" PMMP kh  . 

 Karena k dan h sama-sama tegak lurus terhadap vektor AB , maka k dan h 

merupakan dua garis yang sejajar.  

 Karena )(' PMP k  maka kPP ' ; karena )'(" PMP h  maka hPP "'  

 Karena kPP ' , hPP "' , k // h, dan ABk   maka P,P’,P” berada 

dalam satu garis yang sejajar dengan vektor AB  dan "PP  searah dengan 

AB   
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 Misalnya 'PP  berpotongan dengan garis k di titik C dan "' PP  

berpotongan dengan garis h di titik D. Maka |'||'|),( DPCPhkjarak  . 

 ||
2

1
2),(2|'|2|'|2|"'||'||"| ABhkjarakDPCPPPPPPP   

 Sehingga |||"| ABPP   

 Dengan demikian ABPP "  yang berarti )(" PSP AB . 

Di depan, kita mempunyai ))((" PMMP kh   dan dari hasil analisis di atas kita 

mendapatkan bahwa )(" PSP AB , sehingga penerapan kh MM   terhadap P akan 

memberikan hasil yang sama dengan penerapan ABS  terhadap P. Hasil yang sama 

juga akan kita dapatkan pada analisis terhadap titik Q  dan R. Dengan demikian 

terbukti bahwa  

khAB MMS   

dengan ABhk ,  dan ABhkjarak
2

1
),(  . 

Sama halnya dengan pencerminan, geseran juga  merupakan transformasi 

yang mempertahankan: garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga 

tetap merupakan garis lurus; jarak (isometri); keantaraan; ruas garis dan sinar 

garis;  sudut dan besar sudut; kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar 

garis. Namun berbeda dengan pencerminan, sebuah geseran mempertahankan 

kemiringan garis, arah sinar garis, dan arah sudut. 

Selama vektor gesernya tidak sama dengan vektor nol, maka dalam 

sebuah geseran tidak ada titik yang menjadi titik tetap, tetapi bila vektor gesernya 

adalah vektor nol maka semua titik menjadi titik tetap. Sedangkan garis tetap 
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dalam sebuah geseran dipenuhi oleh semua garis yang sejajar dengan vektor 

gesernya. 

 

c. Putaran 

Sebuah putaran dengan pusat di O dan sudut putar , adalah suatu 

transformasi yang memetakan sebarang titik P kepada P' sehingga 

 'OPOP   

 besar  POP' =  . 

Putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar   dinotasikan ,OR . Tanda pada 

sudut putar menentukan arah perputaran; jika tandanya positif maka putaran 

berlawanan arah jarum jam; jika tandanya negatif maka putaran searah jarum jam. 

                                               P’ 

 

 

 

                                      

                           O                             P                                  O                             P 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                  P” 

              

Gambar 5.39 Putaran dengan pusat putar di O 

 

Dalam ilustrasi di atas, oleh putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar  , P 

dipetakan ke P’, dan oleh putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar  , P 

dipetakan ke P”. 
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Contoh:  

Lukislah sebuah segitiga. Tentukan posisi sebuah titik O yang akan dijadikan 

pusat putaran. Selanjutnya tentukan bayangan segitiga tersebut bila diputar 90
o
 

terhadap titik O searah jarum jam; dan bila diputar 90
o
 berlawanan dengan arah 

jarum jam. 

Jawab: 

 

                                                                                             90 
o 

                                         A’ 

                                       

 

                                                                  C’ 

                                      B’                                          B                   A 

 

 

 

 

                                                              O                           C                         

 

 

                                                                                                                    - 90
 o 

                                                                                          

                                                                                         B”  

                                                              C” 

 

 

                                                                                       A” 

 

Gambar 5.40 Putaran positif dan negatif 

Segitiga ABC dipetakan oleh oO
R

90,
 ke segitiga A’B’C’, sedangkan oleh oO

R
90, 

 

segitiga ABC dipetakan ke segitiga A”B”C”. 

Sama halnya dengan geseran, sebuah putaran merupakan transformasi 

yang mempertahankan: garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga 

tetap merupakan garis lurus; jarak (isometri); keantaraan; ruas garis dan sinar 

garis; sudut dan besar sudut; kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar 
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garis; arah sudut, tetapi tidak mempertahankan kemiringan garis dan arah sinar 

garis. Satu-satunya titik tetap dalam sebuah putaran adalah titik pusat putaran, 

sedangkan garis tetapnya tidak ada.  

Seperti halnya geseran, sebuah putaran dengan pusat di O dan sudut putar 

 dapat dipandang sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin k 

dan h, dimana k berpotongan dengan h di O dan besar sudut dari k ke h adalah 

2

1
 . 

Bukti:  

                                                                                      P” 

 

                                                                                                                    h 

                                                                                                              C 

 

 

 

                                                                                 

                                                                  O                                    P’ 

 

 

 

                                                                                                              k 

                                                                                                      D 

                                                                                        P 

 

 

Gambar 5.41 Putaran sebagai hasilkali dua pencerminan 

Misalkan garis k dan h berpotongan di O dan membentuk sudut 
2

1
 . Dalam 

ilustrasi di atas, ))((" PMMP kh  . 

 )(' OPMOP k  sehingga OPOP '  dan 'DOPmPODm   

 )'(" OPMOP h  sehingga '" OPOP   dan "' COPmOCPm   
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 Dari dua kalimat di atas didapat OPOP " . 

 "''" COPmOCPmDOPmPODmPOPm   

OCPmDOPmPOPm '2'2"   

),(2" hksudutbesarPOPm   

 "POPm  

Hasil ini menunjukkan bahwa )(" , PRP O   

Jadi terbukti bahwa  khO MMR , , dengan k  dan h berpotongan di O dan 

membentuk sudut 
2

1
. 

Ketiga jenis transformasi di atas, pencerminan, geseran dan putaran, tidak 

harus selalu berdiri sendiri dalam sebuah transformasi. Suatu tranformasi bisa 

menggabungkan ketiganya.  

Contoh: 

Sebuah titik P(1,3) mula-mula dicerminkan terhadap garis xy  , kemudian 

digeser dengan vektor gesernya 








1

2
. Hasil geseran ini kemudian diputar dengan 

pusat putar di titik asal dan sudut putarnya o90 , dan akhirnya dicerminkan 

terhadap sumbu X. Tentukan bayangan terakhir titik P tersebut! 

Jawab: 

Titik P(1,3) oleh pencerminan terhadap garis xy   dipetakan ke P1(3,1). Titik 

P1(3,1) oleh geseran  








1

2
 dipetakan ke P2(5,0). Titik P2(5,0) oleh putaran 
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dengan pusat di O dan sudut putar  o90  dipetakan ke P3 (0,5). Akhirnya titik P3 

(0,5) oleh pencerminan terhadap sumbu X dipetakan ke P4 (0,-5). 

       

                                                                Y 
                                                                                       5      P3 

                                                                                                                                            y = x 

                                                                                       4 
 

                                                                                       3       P 

 
                                                                                       2 

 

                                                                                       1                                   P1 

                                                                                                                                              P2 

                                                                                        0                                                                      X 
                                             -5      -4      -3      -2      -1                1       2       3        4     5         6 

                                                                                       -1 

 
                                                                                      -2 

 

                                                                                      -3 
 

                                                                                      -4 

 
                                                                                      -5        P4  (0 , -5) 

 

                                              

 

Gambar 5.42 Komposisi Transformasi  

Coba anda selidiki apakah komposisi transformasi tersebut dapat diwakili oleh 

sebuah transformasi tunggal? Jika ya, sebutkan! Jika tidak, mengapa? 

  

6. Penggunaan Sederhana Geometri dan Transformasinya 

Konsep garis transfersal dan sudut sebagaimana telah diuraikan di depan, 

dapat digunakan untuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga 

ABC.  

                                                 B                                  D 

                                        

                                                                              

                                                                                                            E 

                                                                 C                                 

               A                                                

Gambar 5.43 Pembuktian jumlah besar sudut dalam segitiga 
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Jumlah besar sudut dalam segitiga ABC yakni  

BACmABCmACBm   

dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 lukislah garis yang melalui C dan sejajar garis AB  dan tentukan sebuah 

titik D pada garis tersebut; 

 lukislah garis AC  dan tentukan sebuah titik E pada garis tersebut. 

Sekarang kita memiliki dua buah garis transfersal: 

 garis AB  sejajar dengan garis CD  dan dipotong oleh transfersal BC , 

akibatnya BCDABC   karena berseberangan dalam; 

 garis AB  sejajar dengan garis CD  dan dipotong oleh transfersal AC , 

akibatnya DCEBAC   karena sehadap; 

sehingga jumlah besar sudut dalam segitiga ABC yakni  

BACmABCmACBm   =  DCEmBCDmACBm   = 180 
o
 

karena ACB , BCD , dan DCE  membentuk garis lurus. 

Pembuktian bahwa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180
o
, 

dapat digunakan untuk menentukan jumlah besar sudut pada segi banyak 

berikutnya.  

          A                              B                                       E                              F    

 

 

                                                         C                                                                     G 

 

 

 D                                                                   I 

 

                                                                                                           H 

 

Gambar 5.44 Pembuktian besar sudut dalam segi empat dan segi lima 
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Jumlah besar sudut dalam segi empat ABCD adalah 360
o
, karena segi empat dapat 

dipandang sebagai gabungan dari dua segi tiga, ABD dan BCD. Jumlah besar 

sudut dalam segi lima EFGHI adalah 540
o
, karena segi lima dapat dipandang 

sebagai gabungan dari tiga segitiga, EHI, EFH dan FGH. Coba anda selidiki 

kebenaran hal tersebut melalui ilustrasi di atas! 

Secara praktis pengetahuan tentang jumlah besar sudut dalam sebuah segi 

banyak dapat dipergunakan untuk memudahkan melukis atau mengkonstruksi 

bangun-bangun segi banyak beraturan. Misalnya, kita diminta untuk membuat 

kerangka lampion dengan sisi berbentuk segi lima beraturan dengan panjang 

rusuknya 30 cm. Untuk membuat kerangka sebuah sisi, kita perlu menyiapkan 

tongkat kayu sepanjang 30 cm sebanyak 5 buah dan menentukan besar masing-

masing sudut dalam segi lima beraturan. Karena jumlah besar sudut dalam segi 

lima adalah 540
o
, maka besar masing-masing sudut dalam segi lima beraturan 

adalah 108
o
. Setiap kali penyambungan dua tongkat kayu, kita dapat menyatukan 

ujung sebuah tongkat kayu dengan pangkal tongkat kayu yang lainnya, 

sedemikian hingga membentuk sudut 108
o
. Demikian seterusnya hingga kita 

menyatukan ujung tongkat kayu yang terakhir pada pangkal tongkat kayu yang 

pertama dan kita akan memperoleh sebuah kerangka segi lima beraturan. 

Penerapan praktis lainnya dari konsep sudut dan bangun datar adalah pada 

pengubinan. Pada saat ini ubin tidak lagi hanya diperlukan untuk kebersihan dan 

kesehatan sebuah ruangan tetapi sudah diperlukan untuk menambah nilai 

keindahan. Seorang pemasang ubin dituntut untuk dapat menggabungkan ubin-

ubin dengan berbagai bentuk ukuran, warna dan bentuk sehingga menghasilkan 
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lantai yang tidah hanya bersih dan sehat tetapi juga indah. Untuk itu diperlukan 

perhitungan yang cermat pada pemilihan bentuk ubin, ukuran dan sudut 

pemasangannya.  

Selain konsep-konsep dari obyek geometri, transformasi geometri juga 

memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini disajikan 

ilustrasi penerapan tersebut. 

► Pada sebuah parit yang tepinya membentuk 

dua garis sejajar akan dibangun sebuah 

jembatan yang tegak lurus terhadap parit. 

Tentukan posisi jembatan agar jalan 

penghubung titik A dan B sependek 

mungkin. (sumber: Susanta, 1990) 

A 

 

                                              k 

 

 

 

 

                                              l 

    

 

 

                                           B 

Penyelesaian: 

1. geserlah B dengan vektor geser tegak lurus terhadap l, dengan arah 

dari l ke k dan besarnya sama dengan jarak (l , k). Misalnya bayangan 

dari B adalah B’.   

2. tarik garis dari A ke B’ dan titik potongnya dengan k  adalah C; 

3. melalui C tarik garis tegak lurus k dan memotong l di D;   

A 

 

                         C                            k 

 

 

 

 

                  D                                    l 

                                                  B’ 

 

 

                                                 B 

Gambar 5.45 Penggunaan geseran pada penentuan jalur terpendek 
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maka CD merupakan posisi jembatan yang dimaksud dan jalur 

DBCDAC  merupakan jalur terpendek dari A ke B. (Coba anda buktikan!) 

► Di atas meja bilyard, bola A harus 

dipantulkan pada sisi k kemudian pada sisi l 

dan akhirnya harus mengenai bola B. 

Lukislah lintasan bola A tersebut! (sumber: 

Susanta, 1990) 

 

                                       k 

 

 

 

 

 

 

                                          l 

Penyelesaian: 

                         A’ 

 

 

 

  

                                                           C                                               k 

                                                       o     o 

 

 

                                                                                                      B 

 

 

                           A                                                        x       x 

                                                                                       D                     l 

 

 

                                                                                                             B’ 

 

Gambar 5.46 Penerapan pencerminan pada penentuan lintasan 

Pemantulan mengakibatkan besar sudut datang sama dengan besar sudut 

pantul. Titik C dan D merupakan titik pantul bola A berturut-turut terhadap 

sisi k dan sisi l. Titik C dan D dapat ditentukan dengan langkah: 

1. cerminkan A terhadap k sehingga menghasilkan A’; 

2. cerminkan B terhadap l sehingga menghasilkan B’; 

                                       

                                     B 

A 
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3. lukis garis '' BA . Titik potongnya dengan k adalah C; dan titik 

potongnya dengan l adalah D. 

Dengan demikian jalur AC – CD – DB merupakan lintasan yang dimaksud. 

Coba anda selidiki apakah benar bahwa baik pada titik C maupun D, besarnya 

sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul! Selanjutnya sebagai latihan 

tentukan pula lintasannya apabila A dipantulkan pada l  kemudian pada k! 

 

B. Geometri dan Pembelajarannya 

Setelah memahami sekilas konsep dasar geometri dan transformasi, 

sekarang mari kita bahas pembelajarannya di SD. 

 

1. Bangun Datar 

Bangun-bangun geometri baik dalam kelompok bangun datar maupun 

bangun ruang merupakan sebuah konsep abstrak. Artinya bangun-bangun tersebut 

bukan merupakan  sebuah benda kongkrit yang dapat dilihat maupun dipegang. 

Bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat (bentuk) dari benda-benda kongrit. 

Untuk memperjelas pernyataan tersebut, konsep bangun geometri bisa kita 

analogikan dengan misalnya konsep indah pada lukisan. Keindahan jelas bukan 

merupakan sebuah benda kongkrit yang dapat dilihat maupun dipegang. Yang 

kongkrit itu adalah lukisannya, kita bisa melihat dan memegang lukisan tersebut. 

Jika lukisan itu memiliki komposisi warna yang bagus, menarik hati, dan 

sebagainya, maka kita katakan bahwa lukisan tersebut indah. Demikian pula 

dengan konsep bangun geometri, bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat, 
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sedangkan yang kongkrit, yang bisa dilihat maupun dipegang adalah benda-benda 

yang memiliki sifat bangun geometri. Misalnya persegi panjang. Konsep persegi 

panjang merupakan sebuah konsep abstrak yang diidentifikasikan melalui sebuah 

karaktersitik: memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang dan 

keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jika kita memperagakan persegi 

panjang menggunakan pintu, selembar kertas, jendela, papan tulis, bagian atas 

meja, atau benda-benda kongkrit lain yang sesuai, bukan berarti benda-benda 

tersebut adalah persegi panjang, tetapi lebih tepatnya, tepi masing-masing benda 

tersebut berbentuk persegi panjang. Peragaan semacam ini diperlukan agar 

melalui benda-benda kongkrit yang bisa kita lihat dan pegang, kita memiliki 

gambaran dari suatu konsep bangun geometri yang abstrak. Sama halnya dengan 

konsep “indah”, kita memerlukan benda-benda kongkrit seperti lukisan, 

pemandangan alam, rumah, atau media lain yang sesuai untuk dapat memahami 

makna keindahan itu sendiri.   

Pada kelas-kelas awal SD siswa sudah harus dikenalkan pada konsep 

bangun-bangun datar maupun ruang. Hal ini diperlukan untuk melatih daya tilik 

ruang para siswa. Bangun-bangun datar yang dikenalkan pada kelas-kelas awal ini 

merupakan bangun-bangun sederhana seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan 

persegi panjang. Untuk memvisualisasikan konsep-konsep tersebut pada kelas 

awal tidak cukup bila hanya digambarkan bentuk-bentuk tersebut di papan tulis. 

Guru memerlukan peraga riil berupa benda-benda sekitar yang telah dikenal 

siswa. Misalnya untuk konsep lingkaran guru bisa menunjuk beberapa rambu lalu 

lintas yang berbentuk lingkaran, bagian atas gelas, roda sepeda, dan sebagainya. 
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Untuk konsep segitiga, guru bisa menggunakan beberapa rambu lalu lintas yang 

berbentuk segitiga, untuk konsep persegi guru bisa menunjuk pada ubin di lantai 

atau benda-benda lain yang sesuai, sedangkan untuk konsep persegi panjang guru 

bisa memberi contoh menggunakan bagian tepi pintu, jendela, atau papan tulis. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan ilustrasi tersebut adalah 

keragaman, artinya untuk menanamkan konsep suatu bangun datar, kita perlu 

menunjuk berbagai macam benda-benda kongkrit yang sesuai. Hal ini bertujuan 

agar siswa memiliki suatu pemahaman bahwa bentuk persegi panjang misalnya, 

bisa terdapat pada bermacam-macam benda. Berbeda jika setiap kali kita 

menerangkan persegi panjang kita selalu menggunakan peraga selembar kertas 

misalnya, maka image yang akan terbangun pada  siswa adalah bahwa persegi 

panjang sama dengan kertas. Tetapi jika contoh yang diberikan bervariasi, maka 

siswa akan semakin memahami bahwa persegi panjang merupakan sebuah sifat 

yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. 

Selanjutnya untuk memperkuat konsep bentuk bangun-bangun datar dan 

lebih memvariasikan suasana belajar, guru bisa mengajak siswa keluar ruangan 

dan menugasi mereka untuk mengidentifikasi benda-benda apa saja di sekitar 

sekolah yang memiliki bentuk bangun-bangun datar tertentu yang dimaksud dan 

menuliskan hasil pekerjaan mereka dalam sebuah tabel seperti contoh berikut. 

NO LINGKARAN SEGITIGA PERSEGI PERSEGI PANJANG. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Setelah siswa memahami bentuk suatu bangun datar,  guru bisa meminta siswa 

untuk mendeskripsikan bangun tersebut menggunakan bahasa mereka. Dari 

berbagai pendapat tentang karakteristik suatu bangun, guru kemudian 

memberikan suatu kesimpulan atau meluruskan makna apabila ada kesalahan 

pendeskripsian.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.47 Papan paku 

Untuk memperkuat pemahamannya sekaligus meningkatkan motivasinya 

dalam mempelajari bangun-bangun datar, siswa dapat ditugasi untuk membuat 

visualisasi bangun-bangun datar menggunakan media seperti papan paku dan 

gelang karet. Dengan media ini siswa dapat membentuk berbagai macam bangun 

datar, tidak hanya terbatas pada segitiga atau segi empat, tetapi secara kreatif 

siswa dapat menciptakan bentuk-bentuk segi lima, segi enam, dan seterusnya. 

Pada kelas yang lebih tinggi guru bisa mengajak siswa untuk mengamati 

sifat-sifat pada bangun datar tersebut, yang meliputi banyaknya sisi, sudut, 

diagonal, panjang sisi, dan besar sudut. Hasil pengamatan mereka dapat 

dituangkan dalam sebuah tabel, misalnya seperti yang tertera di bawah ini. 
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Nama 

Bangun 

Banyaknya Jumlah 

Besar 

Sudut 
Sisi Sudut Titik Sudut Diagonal 

Segitiga      

Segi empat      

Segi lima      

Segi enam      

Segi tujuh      

Dst.      

 

Selanjutnya, mengembangkan daya imaginasi dan kreativitas siswa 

berkaitan dengan konsep bangun datar, guru juga dapat menyajikan peraga 

permainan seperti tangram. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.48 Tangram 

Peraga ini dapat digunakan sebagai puzzle, yakni siswa harus mengkonstruksi 

sebuah bangun persegi menggunakan potongan bangun-bangun kecil yang 

berbentuk segitiga sama kaki, segitiga siku-siku,  persegi dan jajargenjang. Pada 

contoh di atas ada 7 potongan bangun-bangun kecil yang harus digunakan untuk 

membentuk sebuah persegi yang besar. Selain persegi, siswa juga dapat diminta 

untuk menyusun bentuk-bentuk tertentu menggunakan ketujuh bangun tersebut. 

Misalnya, guru sudah menetapkan suatu model yang awalnya berasal dari susunan 

tujuh potongan bangun tersebut. Setelah diacak, siswa ditugasi untuk menyusun 

5 

1

1

1

1 2 

3 

4 

6 7 
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kembali potongan bangun-bangun tadi untuk membuat model yang sudah 

ditetapkan oleh guru. Untuk memotivasi siswa maka dalam permainan semacam 

ini perlu ada pembatasan waktu.  

 

2. Bangun Ruang 

Sebagaimana pada penanaman konsep bangun-bangun datar, maka 

keberadaan peraga-peraga kongkrit untuk menanamkan konsep bangun-bangun 

ruang sangatlah penting. Dengan menggunakan peraga model-model bola, kubus, 

limas, prisma,  balok, tabung, maupun kerucut guru dapat memberikan sebuah 

gambaran kongkrit dari konsep-konsep abstrak tersebut. Dalam penanaman 

konsep ini guru juga perlu menunjuk benda-benda kongkrit yang ada di sekitar 

siswa, misalnya kelereng, bola bekel, atau bola voli untuk memvisualisasikan 

konsep bola; kotak kapur, kotak pasta gigi, buku yang tebal atau almari buku 

untuk memberikan gambaran tentang konsep balok atau prisma segi empat; 

kaleng susu atau tong sampah untuk konsep tabung; topi pak tani, nasi tumpeng, 

atau topi ulang tahun untuk konsep kerucut; dan sebagainya. Setelah memahami 

contoh-contoh kongkrit tadi, kemudian giliran siswa untuk menyebutkan contoh 

lain dari benda-benda di sekitar sekolah yang memiliki bentuk geometris 

sebagaimana telah disebutkan tadi. 

Penyelidikan terhadap sifat-sifat bangun ruang berkenaan dengan 

banyaknya rusuk, sisi, sudut, titik sudut, diagonal ruang, maupun bidang diagonal 

dapat dilakukan siswa  dengan mengamati peraga kerangka bangun ruang. Berikut 

contoh kerangka kubus. 
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Gambar 5.49 Model kerangka kubus 

Selanjutnya sebagaimana dalam penanaman konsep bangun datar, 

pemanfaatan peraga permainan juga akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

siswa, selain juga meningkatkan motivasi dan kreativitasnya dalam memahami 

dan menerapkan konsep-konsep bangun ruang. Sebagai contoh misalnya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada konsep kubus, maka dapat dipergunakan 

peraga permainan kubus soma. Kubus soma merupakan alat permainan untuk 

melatih berpikir kreatif pada diri siswa dalam mengkonstruksi sebuah kubus yang 

besar menggunakan potongan-potongan kelompok kubus. 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 5.50 Kubus Soma 
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Aturan permainannya sangat sederhana, misalnya rangkai ketujuh bangun ruang 

tersebut, sehingga membentuk suatu kubus dengan ukuran 33  satuan.. 

Permainan ini sekaligus juga untuk menanamkan konsep bahwa suatu bangun 

ruang bisa dibentuk dari beberapa bangun ruang lain yang lebih kecil. 

 

3.  Simetri 

Simetri pada prinsipnya merupakan sebuah transformasi yang diterapkan 

pada sebuah bangun datar sebagai medianya. Ada dua macam simetri yakni 

simetri lipat dan simetri putar. Simateri lipat merupakan penerapan pencerminan 

pada sebuah bangun datar, sedangkan simetri putar merupakan penerapan putaran 

(rotasi). Konsep simetri akan lebih mudah   dipahami oleh siswa apabila mereka 

dilibatkan untuk melakukan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penanaman 

konsep tersebut. Misalnya, untuk menanamkan konsep simetri lipat pada persegi 

panjang, berilah siswa selembar kertas yang berbentuk persegi panjang; kemudian 

perintahkan agar siswa melipat kertas itu sedemikian hingga satu bagian kertas 

tepat menutupi bagian yang lainnya. Setelah berhasil, mintalah mereka untuk 

kembali melipat kertas tersebut dengan sumbu lipat yang lain sedemikian  hingga 

satu bagian kertas tepat menutupi bagian yang lainnya. Apabila berhasil, maka 

setelah kertas dibuka kembali, siswa akan mendapatkan bekas lipatan sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 5.51 Simetri lipat pada persegi panjang 
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Bekas lipatan itulah yang disebut sebagai sumbu simateri. Percobaan semacam ini 

kemudian dilanjutkan pada model-model bangun datar yang lainnya dan mintalah 

siswa mencatat berapa banyaknya sumbu simetri pada masing-masing bangun 

datar. 

Sama halnya pada konsep simteri lipat,  pada penanaman konsep simetri 

putar, siswa  juga  ditugasi untuk melakukan percobaan sendiri. Misalnya tentang 

konsep simetri putar pada bangun persegi panjang. Berilah mereka selembar 

kertas atau potongan triplek berbentuk persegi panjang. Mintalah mereka untuk 

menjiplak sisi bangun tersebut di atas kertas sehingga merupakan sebuah bingkai 

untuk kertas atau potongan triplek tersebut. Dengan menggunakan titik potong 

diagonalnya sebagai titik pusat putaran kemudian mulai memutar kertas atau 

triplek tersebut sampai 360
o
, mintalah siswa untuk mencatat berapa kali kertas 

atau triplek tersebut menempati bingkainya. Percobaan ini kemudian dapat 

dilakukan untuk bangun datar yang lain, seperti lingkaran, segi tiga, segi empat 

yang lain, persegi, segi enam, segi lima, dan sebagainya.  

Sebagai pemantaban pemahaman dari apa yang telah anda pelajari, maka 

sebagai latihan: 

1. Buatlah sebuah model alat peraga yang dapat digunakan untuk 

menanamkan konsep sisi pada suatu bangun ruang! 

2. Buatlah sebuah konsep permainan yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada sifat-sifat suatu bangun datar! 

3. Buatlah sebuah konsep permainan yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada sifat-sifat suatu bangun ruang! 
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BAB VI 

PELUANG DAN STATISTIKA DASAR 

 

A. Konsep Peluang dan Pengelolaan Data 

Peluang seringkali diperlukan oleh seseorang untuk melihat besarnya 

kemungkinan atau kesempatan untuk terjadinya sesuatu. Sebagai contoh, coba 

anda perhatikan tabel berikut ini. 

Tabel 6.1 Data Peminat dan Daya Tampung Suatu Program Studi 

Tahun Akademik 
Peminat 
SPMB 

Daya 
tampung 
SPMB 

Peminat 
PMDK 

Daya 
tampung 
PMDK 

2000/2001 307 35 84 10 

2001/2002 289 35 78 10 

2002/2003 379 45 100 10 

2003/2004 324 45 77 17 

2004/2005 420 45 61 17 

 

Tabel tersebut berisikan data tentang jumlah peminat dan daya tampung pada 

suatu program studi di sebuah universitas negeri, baik yang melalui jalur Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) maupun Penelusuran Minat dan 

Kemampuan (PMDK). Data ini akan sangat bermanfaat bagi seorang peserta 

seleksi untuk mengetahui seberapa besar kemungkinannya untuk dapat diterima di 

program studi tersebut. Pada tahun akademik 2004/2005 misalnya, 420 orang 

peserta harus bersaing untuk memperebutkan 45 kursi yang tersedia pada jalur 

SPMB dan 61 peserta harus bersaing memperebutkan 17 kursi yang disediakan 

pada jalur PMDK. Hal ini berarti peluang seorang peserta SPMB untuk diterima 
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adalah  antara 1 : 10  sampai  1 : 9, sedangkan seorang peserta PMDK memiliki 

peluang lebih besar untuk diterima yakni antara  1 : 4 sampai 1 : 3. 

Tabel di atas juga memperlihatkan fluktuasi jumlah peminat dan 

perkembangan daya tampung dari tahun ke tahun. Hal ini semakin jelas terlihat 

bila data tersebut disajikan dalam bentuk grafik, sebagaimana yang tertera dalam 

gambar berikut ini. 
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Gambar 6.1 Grafik Peminat dan Daya Tampung suatu Program Studi 

 

 

Grafik tersebut dengan jelas memvisualisasikan fluktuasi peminat dan 

perkembangan daya tampung dari tahun ke tahun serta perbandingan antara 

peminat dan daya tampung per tahun akademik. Dengan data yang cukup, maka 

pola yang ditunjukkan oleh grafik bisa juga digunakan untuk memprediksikan 

kondisi yang akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. 

Selain memberikan visualisasi secara jelas tentang keadaan peminat dan 

daya tampung, maka dari sumber data yang sama juga dapat dihitung rata-rata 

jumlah peminat dan daya tampung selama 5 tahun terakhir serta rata-rata besarnya 
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peluang seorang peserta seleksi untuk diterima selama 5 tahun terakhir. Hasil-

hasil perhitungan tersebut sangat penting, selain untuk memperkirakan kondisi 

yang akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, juga dapat menjadi sumber 

informasi bagi lembaga universitas yang bersangkutan dalam mengambil suatu 

kebijakan atau merencanakan suatu tindakan. 

Contoh di atas memberikan gambaran pentingnya pengetahuan tentang 

peluang, penyajian dan pengelolaan data. Konsep-konsep dasar berkaitan dengan 

ketiga hal tersebut akan disajikan dalam uraian berikut ini. 

   

1. Permutasi, Kombinasi dan Peluang 

Konsep peluang merupakan sebuah kajian matematis yang digunakan 

sebagai landasan dalam pembahasan statistika. Sementara itu untuk dapat 

memahami konsep peluang diperlukan   suatu pemahaman terhadap konsep 

permutasi dan kombinasi. 

 

a. Permutasi 

Sebuah panitia ditugasi untuk menentukan warna kostum baru bagi sebuah 

tim sepak bola. Pihak manajer menyediakan 4 pilihan warna: merah (M), putih 

(P), hijau (H) dan biru (B), baik untuk celana maupun kaosnya, dengan catatan 

warna celana tidak boleh sama dengan warna kaos. Panitia tersebut harus 

menentukan satu pasang warna dari semua pasang warna yang mungkin. Oleh 

karenanya pada tahap pertama, panitia menyusun daftar semua kemungkinan 

tersebut. 
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Kaos M M M P P P H H H B B B 

Celana P H B M H B M P B M P H 

 

Dari daftar tersebut jelas bahwa pasangan-pasangan yang muncul merupakan 

pasangan terurut, yang berarti pasangan (M,P) misalnya, berbeda dengan 

pasangan (P,M). Pasangan (M,P) berarti kaos merah dan celana putih, sedangkan 

pasangan (P,M) berarti kaos putih dan celana merah. Penyusunan unsur-unsur 

semacam ini disebut dengan permutasi.  

 

Permutasi r dari n unsur dengan r   n adalah susunan terurut 

terdiri dari r unsur berbeda yang diambil dari n unsur berbeda. 

 

 

Pada contoh di atas, susunan terurut dari warna kaos dan celana menghasilkan 12 

kemungkinan susunan.  Banyaknya kemungkinan tersebut dapat dijelaskan dalam 

chart berikut ini.  

                   Warna kaos                Warna celana 
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Untuk warna kaos terdapat 4 kemungkinan dan untuk setiap warna kaos dapat 

dipasangkan 3 warna celana, sehingga banyaknya kemungkinan pasangan warna 

kaos dan celana adalah 

!)24(

!4

!2

!4

1.2

1.2.3.4
3.412


  

Rumusan tersebut merupakan banyaknya permutasi 2 unsur yang diambil dari 4 

unsur yang berbeda. Secara umum banyaknya permutasi r unsur berbeda yang 

diambil dari n unsur adalah  

)1(
)!(

!
, nrdengan

rn

n
P rn 


  

 

Selanjutnya jika r = n maka notasi Pn,n dapat disingkat Pn. Banyaknya permutasi 

dari n unsur berbeda adalah !nPn    

Sekarang bagaimana jika dari n unsur tadi terdapat k kelompok unsur yang 

sama? Misalnya, berapa banyaknya permutasi huruf-huruf dari kata “MATA”. 

Jika kedua huruf  “A” tersebut dipandang sebagai dua unsur yang berbeda, 

sehingga kumpulan huruf tersebut menjadi “M A1 T A2”, maka berdasarkan 

formula di atas akan dihasilkan 24!4  permutasi: 

MA1TA2 MA2TA1 MA1A2T MA2A1T A1MA2T A2MA1T 

A1A2MT A2A1MT A1MTA2 A2MTA1 MTA1A2 MTA2A1 

TA1MA2 TA2MA1 TA1A2M TA2A1M A1TA2M A2TA1M 

A1A2TM A2A1TM A1TMA2 A2TMA1 TMA1A2 TMA2A1 

 

Tetapi jika kedua “A” tersebut dipandang sebagai unsur yang sama, maka dari 

permutasi-permutasi tersebut terdapat 12 pasang permutasi yang sama, sehingga 

permutasi-permutasi berbeda yang terjadi tinggal 12 permutasi saja. Kedua belas 

permutasi tersebut dapat ditelusuri melalui chart berikut ini. 



 

 

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga didapat: 

MATA MAAT MTAA AMAT AMTA ATMA 

ATAM AATM AAMT TAMA TAAM TMAA 

 

Pada contoh di atas permutasi MA1TA2  dan MA2TA1, misalnya, dipandang 

sebagai satu permutasi saja yakni MATA. Permutasi MA1A2T dan MA2A1T 

dipandang sebagai satu permutasi yakni MAAT, demikian seterusnya karena 

setiap kali kita menemukan kelompok-kelompok dengan 2 permutasi yang sama 

maka banyaknya permutasi yang berbeda didapat dari banyaknya seluruh 

kemungkinan permutasi, yakni 4!, dibagi 2. Bilangan 2 ini didapat dari 2!, yakni 

banyaknya permutasi dari “A1A2”.  

Contoh lain misalnya permutasi untuk kata “ARAYA”. Jika ketiga huruf 

“A” yang ada dianggap berbeda, maka ada  5! = 120 permutasi. Tetapi jika ketiga 

huruf “A” dipandang sama maka setiap kali kita akan mendapatkan kelompok 

permutasi sama yang terdiri dari 3! = 6 permutasi. Misalnya untuk permutasi 

ARAYA, kita memiliki A1RA2YA3, A1RA3YA2, A2RA1YA3, A2RA3YA1, 

M 
A 

T A 

A T 

A M 

T M 

T M 

A M 

M A 

T A 

A T 

A A T 

A A 

M A 
A 

A 

T 

M 

M 

T 

A 
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A3RA1YA2, dan A3RA2YA1. Untuk permutasi RAAAY, kita memiliki 

RA1A2A3Y, RA1A3A2Y, RA2A1A3Y, RA2A3A1Y, RA3A1A2Y, dan RA3A2A1Y. 

Demikian seterusnya, sehingga banyaknya permutasi yang berbeda dari kelompok 

huruf “ARAYA” adalah 20
6

120

!3

!5
  permutasi.  

Sekarang  pehatikan kata “GAGASAN”. Pada kata tersebut terdapat dua 

kelompok unsur yang sama, yakni huruf “G” ada 2 dan huruf “A” ada 3. Analog 

dengan dua contoh sebelumnya maka seluruh kemungkinan permutasi terbagi  ke 

dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 2!3! = 12  permutasi yang sama. 

Dengan demikian banyaknya permutasi yang berbeda untuk kata “GAGASAN 

adalah 420
12

5040

!3!2

!7
  permutasi.  

Secara umum, jika dalam suatu himpunan n unsur terdapat k kelompok 

yang setiap kelompok ke i, (1   i   k),  terdiri atas ni anggota yang sama, maka 

seluruh kemungkinan permutasi dari himpunan tersebut akan terbagi ke dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari !!!! 321 knnnn   permutasi yang sama. Oleh 

karena itu  banyaknya permutasi yang berbeda dari himpunan tersebut adalah  

!!...!!

!

321

,

k

nn
nnnn

n
P   

Sebagai latihan tentang permutasi, kerjakan contoh soal berikut ini. 

1. Buatlah suatu diagram untuk menentukan banyaknya kemungkinan 

bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 9, 

dengan syarat bahwa angka yang menempati ratusan, puluhan dan 

satuan pada suatu bilangan tidak boleh sama.   
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2. Seorang ketua koperasi terpilih diberi kewenangan untuk menentukan 

sendiri susunan tim pengurusnya yang terdiri dari wakil ketua, 

sekretaris, bendahara. Sang ketua melihat ada 5 orang yang memenuhi 

criteria untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ada berapa macam 

susunan pengurus yang mungkin dibentuk? 

3. Tentukan banyaknya permutasi dari huruf-huruf yang diambil dari kata 

“M A T E M A T I K A”! 

 

b. Kombinasi 

Cara penyusunan unsur-unsur selain permutasi adalah kombinasi. 

Bedanya, jika pada permutasi, urutan unsur diperhatikan, yakni misalnya "a,d,i" 

tidak sama dengan "i,d,a", maka pada kombinasi urutan unsur tersebut diabaikan. 

Fokus permutasi adalah pada susunan terurut, sedangkan fokus dari kombinasi 

adalah himpunan, sehingga  {a,d,i} = {a,i,d} = {d,i,a} = {d,a,i} = {i,d,a} = 

{i,a,d}.  

Contoh persoalan yang penyelesaiannya menggunakan kombinasi adalah 

memprediksikan  2 dari 5 besar ”Indonesian Idol” yang akan maju ke babak 

grand-final.  Misal inisial kelima finalis adalah A, B, C, D dan E, maka ada 10 

kemungkinan pasang finalis yang bisa tampil di babak grand-final, yakni A-B,   

A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-E, C-D, C-E, dan D-E. Hasil 10 kombinasi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Banyaknya permutasi dari 2 unsur yang diambil dari 5 

unsur yang berbeda adalah 20
!)25(

!5



. Karena setiap permutasi ada 2 unsur, 
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maka setiap dua permutasi akan memiliki unsur yang sama, sehingga banyaknya 

kombinasi yang terjadi adalah 

!2!)25(

!5

2

20
10


  

Secara umum rumus banyaknya kombinasi r unsur dari n unsur yang 

berbeda dapat diturunkan dari rumus permutasi. Sebagaimana telah kita ketahui 

bahwa permutasi r unsur dari n unsur yang berbeda adalah 
)!(

!
,

rn

n
P rn


 . Karena 

kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka permutasi-permutasi yang memiliki 

unsur yang sama dipandang sebagai 1 kombinasi.  Dalam hal ini setiap permutasi 

terdiri dari r unsur, sehingga setiap  r! permutasi memiliki unsur yang sama. Oleh 

karena itu banyaknya kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda 

adalah 
!

,

,
r

P
C

rn

rn   atau 

!)!(

!
,

rrn

n
C rn


               dengan  1   r   n 

Sebagai latihan pada kombinasi, kerjakan soal latihan berikut. 

1. Ada 10 mahasiswa yang memenuhi syarat untuk memperoleh suatu bea 

siswa. Ada berapa cara untuk memilih mereka jika bea siswa hanya 

diperuntukkan 5 orang saja? 3 orang saja? 1 orang saja?  

2. Ada empat kelompok pemain dalam sebuah tim sepak bola, yakni penjaga 

gawang, pemain belakang, pemain tengah dan pemain depan. Susunan 

kelompok inilah yang dipergunakan untuk menamai pola yang dimainkan 

oleh suatu tim. Pada saat menghadapi timnas Thailand, timnas Indonesia 
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menerapkan pola 1 – 3 – 5 – 2. Jika timnas Indonesia terdiri dari 3 penjaga 

gawang, 7 pemain belakang, 8 pemain tengah dan 5 pemain depan, ada 

berapa kemungkinan susunan pemain utama  yang dapat dibentuk?  

3. Satu kantong berisi 4 kelereng merah dan 7 kelereng putih. Secara acak 

diambil 5 buah kelereng. Tentukan banyaknya semua kemungkinan 

susunan 5 kelereng tersebut! 

 

c. Peluang 

Peluang dimaksudkan sebagai nilai kemungkinan munculnya sebuah 

kejadian sebagai hasil dari suatu percobaan. Percobaan adalah proses 

pengamatan atau pengukuran yang hasilnya mengandung ketidaktentuan. Ini  

berarti bahwa kita tidak bisa memastikan hasilnya sebelum proses pengamatan 

atau pengukuran tersebut dilakukan. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(SPMB) sebagaimana yang di contohkan di awal bab ini, dapat dipandang sebagai 

sebuah percobaan, karena hasilnya tidak bisa dipastikan  sebelum proses tersebut 

dilakukan. Kapasitas peluang dalam hal ini hanya untuk menentukan seberapa 

besar kemungkinan seorang peserta lulus seleksi, dan bukan untuk memastikan 

apakah seseorang lulus atau tidak lulus. Oleh karena hasil sebuah percobaan 

mengandung ketidaktentuan, maka peluangpun juga bersifat tak tentu. 

Contoh lain dari percobaan adalah 

 Percobaan melambungkan mata uang logam; hasil yang mungkin adalah 

muncul angka (A) atau gambar (G); 
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 Percobaan melambungkan dadu; hasil yang mungkin adalah muncul muka 

1, 2, 3, 4, 5 atau 6. 

 Percobaan tendangan pinalti pada sebuah pertandingan sepak bola; hasil 

yang mungkin adalah gol atau tidak gol. 

Sebuah percobaan akan mengakibatkan munculnya kemungkinan hasil 

yang bermacam-macam. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu 

percobaan disebut ruang sampel (S). Ruang sampel sebuah percobaan yang 

terbentuk bisa berbeda-beda dan sangat tergantung dari tujuan dari percobaan itu 

sendiri.   

Contoh: 

 Sebuah percobaan pelemparan sebuah dadu dengan tujuan untuk 

mengamati muka yang muncul; maka ruang sampelnya adalah 

{1,2,3,4,5,6}; tetapi jika tujuannya untuk mengamati apakah yang 

diperoleh adalah muka genap atau ganjil, maka ruang sampelnya adalah 

{genap, ganjil}. 

 Percobaan melambungkan sebuah mata uang logam sebanyak dua kali; 

jika yang diamati adalah bagian yang muncul dengan memperhatikan 

urutan, maka ruang sampelnya berupa himpunan permutasi, yakni 

S={(G,G),(G,A),(A,G),(A,A)}; jika tanpa memperhatikan urutan maka 

ruang sampelnya berupa himpunan kombinasi, yakni 

S={(2G),(1G,1A),(2A)}; atau jika yang diamati adalah banyaknya gambar 

yang muncul maka S={0,1,2}. 
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Seringkali konsentrasi sebuah pengamatan tidak meliputi semua elemen 

dalam ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel yang menjadi fokus 

perhatian pengamatan disebut dengan kejadian. Misalnya dalam percobaan 

melambungkan sebuah mata uang logam sebanyak dua kali dengan ruang sampel 

S={GG,GA,AG,AA}, maka kejadian memperoleh paling sedikit satu mata uang 

muncul gambar adalah {GG,GA,AG}. 

Sekarang seberapa besar kemungkinan munculnya sebuah kejadian dalam 

suatu percobaan? Peluang sebuah kejadian K dalam ruang sampel S, dinotasikan 

dengan P(K), memenuhi sifat-sifat:  

 1)(0  KP ; 

 jumlah peluang semua hasil percobaan sama dengan 1)( SP . 

Jika setiap hasil percobaan pada ruang sampel berkesamaan maka ruang sampel 

tersebut dikatakan seragam. Misalkan S ruang sampel dengan n(S) banyaknya 

hasil percobaan yang berkesamaan dan K sebarang kejadian pada S, maka  

 jika K himpunan kosong maka P(K) = 0; 

 jika K seluruh ruang sampel maka P(K) = P(S) = 1; 

 jika K kejadian terdiri atas n(K) hasil percobaan maka 

)(

)(
)(

Sn

Kn
KP   

Contoh: 

Dalam percobaan melambungkan sebuah mata uang logam sebanyak dua kali 

dengan ruang sampel S={GG,GA,AG,AA}, maka kejadian memperoleh paling 
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sedikit satu gambar adalah {GG, GA, AG}. Oleh karenanya peluang munculnya 

paling sedikit satu gambar adalah ¾. 

Apa makna peluang sebuah kejadian? Ambil suatu contoh percobaan 

melambungkan sebuah dadu berbentuk kubus sebanyak satu kali. Jika tujuan 

percobaan adalah mengamati muka yang muncul, maka ruang sampelnya adalah 

}6,5,4,3,2,1{S . Ruang sampel ini merupakan ruang sampel seragam karena 

setiap elemennya memiliki peluang yang sama untuk muncul, yakni 1/6. Lalu apa 

makna “1/6” ini? Ambil suatu kejadian munculnya muka 5. Sama seperti peluang 

munculnya muka yang lainnya, maka peluang kejadian munculnya muka 5 adalah 

6

1
})5({ P  . Ini berarti semakin banyak percobaan melambungkan dadu tersebut 

dilakukan, maka banyaknya kemunculan muka 5 akan semakin mendekati 1/6 kali  

seluruh percobaan yang dilakukan. Misalnya jika percobaan tersebut dilakukan 

sebanyak 1.000.000 kali maka kemunculan muka 5 akan semakin mendekati  

166.666 kali. Dengan demikian makna “1/6” tersebut dalam satu kali percobaan 

adalah bahwa keenam muka dadu akan “bersaing”  dan memiliki kesempatan 

yang sama untuk menduduki satu tempat kemunculan sebagai hasil dari 

percobaan. 

 

2.  Penyajian Data 

Suatu penelitian pada umumnya berkenaan dengan sebuah populasi. 

Misalnya, penelitian tentang jenis kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati 

oleh siswa SD di kota Surabaya. Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh 
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siswa dari semua SD yang ada di kota Surabaya. Akan tetapi karena keterbatasan 

waktu, dana dan tenaga, tidak semua anggota populasi dapat diteliti satu persatu. 

Oleh karenanya seorang peneliti kemudian mengambil sampel, yakni himpunan 

bagian dari populasi yang diasumsikan dapat mewakili populasi, untuk diteliti. 

Cara pengambilan sampel ini ada bermacam-macam.  Sampel bisa berasal dari 

semua SD dimana dari setiap SD diambil beberapa siswa sebagai perwakilan, atau 

dari seluruh SD yang ada di kota Surabaya diambil beberapa SD saja sebagai 

tempat penelitian, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. Agar dapat diperoleh 

gambaran yang jelas tentang data yang diambil dari hasil penelitian terhadap 

sampel, maka data tersebut perlu diolah dan kemudian disajikan. Pengelolaan data 

semacam ini merupakan bagian dari statistika deskriptif. Deskripsi yang 

dihasilkan dari sampel tersebut kemudian perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat   

diperoleh generalisasi terhadap populasi. Proses semacam ini merupakan inti 

dalam statistika inferensial.   Pada bagian ini akan dibahas sebagian dari statistika 

deskriptif, yang meliputi penyajian data dan perhitungan ukuran terpusat. 

Proses pengamatan, pengukuran atau perhitungan dalam sebuah penelitian 

akan menghasilkan data yang salah satunya berupa sekumpulan bilangan. Untuk 

meringkas dan menyajikan data tersebut perlu dibuatkan tabel distribusi frekuensi 

dan diagramnya. Sebagai contoh, berikut disajikan tabel sebaran jumlah peserta 

pada 10 item kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 600 siswa di sebuah 

sekolah dasar. 

Tabel 6.2 Jumlah Peserta Kegiatan Ekstrakurikuler 

Teater Gamelan Bina Vokalia Bina Musika Pramuka Pers Cilik Paduan Suara Menari Olah Raga Melukis 

38 43 31 78 162 32 42 35 96 43 
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Data tersebut dapat dinyatakan dalam diagram batang berikut ini. 
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Gambar 6.2 Diagram Batang dari Data Jumlah Peserta Ekstrakurikuler 

Data di atas  dapat juga ditampilkan dalam diagram lingkaran. Untuk 

menggambar diagram lingkaran perlu diperhatikan bahwa pembagian pada 

lingkaran harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan frekuensi masing-

masing item. Misalnya,  

 Jumlah peserta Teater digambar sebagai juring lingkaran dengan sudut 

pusat =  8,22360
600

38
; 

 Jumlah peserta Gamelan digambar sebagai juring lingkaran dengan sudut 

pusat =  8,25360
600

43
; 

Demikian seterusnya sehingga jumlah sudut pusat dari keseluruhan data adalah 

360 . 
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Gambar 6.3 Diagram Lingkaran dari Data Jumlah Peserta Ekstrakurikuler 

Data di atas juga dapat disajikan dalam diagram garis berikut ini. 
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Gambar 6.4 Diagram Garis dari Data Jumlah Peserta Ekstrakurikuler 

Apabila item datanya sangat besar, maka data dapat dikelompokkan dalam 

kelas-kelas pada daftar distribusi frekuensi. Misalnya dari hasil tes matematika di 

kelas VI diperoleh data nilai sebagai berikut. 

84, 75, 68, 63, 69, 64, 80, 73, 58, 60, 75, 78, 46, 86, 84, 72, 76, 98, 79, 91, 56,  

71, 64, 78, 81, 70, 79, 99, 63, 50, 84, 60, 65, 87, 74, 68, 92, 81, 78, 86, 76, 92 
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Untuk membuat daftar distribusi frekuensi dari data di atas, perlu penetapan 

rentangan data, banyak kelas interval, dan panjang kelas interval.  

 Rentangan data adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam hal ini 

data terbesar adalah 99 dan data terkecil adalah 46, sehingga rentang data 

adalah 534699  .  

 Banyak kelas interval biasanya antara 5 sampai 15 kelas, disesuaikan 

dengan kebutuhan. Untuk n yang besar, yakni 200n , dapat 

menggunakan aturan Sturges (Sudjana, 2002:47): 

banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

dengan n menyatakan banyak data dan hasil akhir dijadikan bilangan 

bulat. Sekedar untuk menunjukkan aturan tersebut, maka pada contoh di 

atas, n = 42, sehingga  

banyak kelas = 1 + (3,3) log 42 = 1 + (3,3) (1,623) = 6,357 

Dengan demikian kita bisa membuat daftar distribusi frekuensi dengan 

banyak kelas 6 atau 7 buah. 

 Panjang kelas interval (p) adalah rentangan data dibagi banyak kelas. 

Untuk data di atas maka  p = 57,77:53 p , sehingga agar kelas-kelas 

yang dihasilkan dapat memuat seluruh data yang ada maka panjang tiap 

kelasnya adalah 7 atau 8. 

 Menggunakan banyak kelas 7 buah dan panjang tiap kelas 8, maka daftar 

distribusi frekuensi dari data di atas dapat dinyatakan dalam tabel berikut 

ini. 
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Tabel 6.3 Distribusi Frekuensi Nilai Matematika Siswa Kelas VI 

Kelas Titik tengah Frekuensi 

46 – 53  49,5 2 

54 – 61 57,5 4 

62 – 69  65,5 8 

70 – 77  73,5 9 

78 – 85  81,5 11 

86 – 93  89,5 6 

94 – 101  97,5 2 

 

Diagram batang yang dipergunakan untuk mengekspresikan distribusi frekuensi 

data berkelompok semacam ini disebut histogram. Histogram bisa digambarkan 

berdasarkan intervalnya atau berdasarkan titik tengahnya. 

      

      11 
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     3 

 

     2 
 

     1 

 
 

                            45,5            53,5            61,6            69,5           77,5            85,5            93,5            101,5 

 

Gambar 6.5 Histogram berdasarkan intervalnya 

Pada histogram tersebut, jika  titik tengah puncak batang yang berdekatan 

dihubungkan maka akan diperoleh sebuah poligon yang disebut sebagai poligon 

frekuensi. 

. 
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3. Perhitungan Ukuran Tendensi Pusat 

Ukuran tendensi pusat dimaksudkan sebagai kecenderungan pemusatan 

data pada nilai tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ukuran tendensi 

pusat terdiri atas rata-rata hitung (mean), nilai tengah (median) dan nilai yang 

sering muncul (modus). 

Rata-rata hitung (mean) dari sekumpulan data tunggal nxxxx ,,,, 321   

adalah 
n

xxxx
x n


321   atau apabila frekuensi dari nxxxx ,,,, 321   

berturut-turut adalah nffff ,,,, 321    maka rata-rata hitungnya adalah: 













n

i

i

n

i

ii

n

nn

f

xf

ffff

xfxfxfxf
x

1

1

321

332211




 

Misalkan diberikan data 3,3,5,6,7,6,5,5,7,4,4,3,3,6,6,7,8,8,5,6 maka distribusi 

frekuensi tunggalnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 6.4 Daftar Distribusi Frekuensi Tunggal 

x f fx 

3 4 12 

4 2 8 

5 4 20 

6 5 30 

7 3 21 

8 2 16 

  20 107 

 

sehingga mean untuk data di atas adalah 

35,5
20

107

20

16213020812

235424

8.27.36.55.44.23.4








x  
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Apabila data yang disajikan merupakan data berkelompok, rumusan mean 

sama dengan mean untuk data tunggal, hanya saja ix  dan if masing-masing 

merupakan titik tengah dan frekuensi kelas. 

Contoh: Perhatikan kembali contoh pada tabel 6.3. Pada tabel tersebut hanya 

perlu ditambahkan kolom perkalian frekuensi dan titik tengah. 

Tabel 6.5 Persiapan penghitungan mean 

Kelas Titik tengah f fx 

46 – 53  49,5 2 99 

54 – 61 57,5 4 230 

62 – 69  65,5 8 524 

70 – 77  73,5 9 661,5 

78 – 85  81,5 11 896,5 

86 – 93  89,5 6 537 

94 – 101  97,5 2 195 

   42 3143 

 

Rata-rata hitung data di atas adalah  

8,74
42

3143

1

1 









n

i

i

n

i

ii

f

xf

x  

Nilai tengah (median) dari sekumpulan data adalah bilangan yang 

terletak di tengah apabila data tersebut diurutkan menurut besarnya.  Jika  

nxxxx ,,,, 321   telah diurutkan menurut besarnya, maka mediannya adalah  

 
2

1 nxMe   jika n ganjil; 

 
2

1
22






nn xx

Me   jika n genap. 

Contoh: 

 Median dari 4,6,6,6,7,8,9,9,9 adalah 7 
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 Median dari 4,6,6,6,7,8,9,9 adalah 6,5 

 Median dari 4,6,6,6,8,9,9,9 adalah 7. 

Apabila data yang disajikan merupakan data berkelompok, maka median dihitung 

menggunakan rumusan: 

p
f

Fn

tbMe
Me

Me





















2

2

1

)(  

dengan 

Metb)(   = tepi bawah kelas median 

n  = jumlah seluruh data 

2F  = frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

Mef  = frekuensi kelas median 

p = panjang kelas 

Contoh: perhatikan kembali data dari tabel 6.3 

Tabel 6.6 Persiapan penghitungan median 

Kelas Frekuensi Frekuensi kumulatif 

46 – 53  2 2 

54 – 61 4 6 

62 – 69  8 14 

70 – 77  9 23 

78 – 85  11 34 

86 – 93  6 40 

94 – 101  2 42 

 

Untuk kelas median diperlukan frekuensi ½ n, yakni 21. Kelas median adalah 

kelas yang memuat frekuensi kumulatif 21, yakni kelas 70 – 77.  Frekuensi kelas 

median adalah 9. Tepi bawah kelas ini adalah 69,5. Frekuensi kumulatif sebelum 
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kelas median adalah 14. Dengan panjang kelas 8 dan jumlah seluruh data adalah 

42, maka 

8
9

1421
5,69 







 
Me  = 75,7 

Median disini berkapasitas sebagai pembatas nilai dua kelompok data. Misalnya 

jika median menunjuk 75,7 maka 50 % data dari kumpulan data tersebut nilainya 

di bawah 75,7 dan 50 % yang lainnya nilainya di atas 75,7. 

Modus dari sekelompok data adalah data yang paling sering muncul. Jika 

semua data memiliki frekuensi yang sama maka kelompok data tersebut tidak 

memiliki modus, jika bermodus tunggal maka dinamakan uni modal, jika ada dua 

data yang berfrekuensi tertinggi maka disebut bi modal, dan jika modusnya lebih 

dari dua maka disebut multi modal.  

Contoh: 

 4,6,8,7,9,3  dan 6,7,7,4,9,3,4,6,3,9,8,8, keduanya merupakan kelompok 

yang tidak bermodus; 

 3,4,6,2,2,6,1,2,4,5,7,9,2,6 merupakan kelompok uni modal dengan 

modusnya adalah 2; 

 5,2,6,3,3,6,1,8,9,0,4 merupakan kelompok bi modal dengan modusnya 

adalah 3 dan 6; 

 4,7,2,1,5,6,5,7,5,2,7,4,2 merupakan kelompok multi modal dengan 

modusnya 2, 5 dan 7. 

Apabila data yang disajikan merupakan data berkelompok, maka modus dihitung 

menggunakan rumusan: 
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p
LL

L
tbMo 












21

1  

dengan 

tb  = tepi bawah kelas modus 

1L  = frekuensi kelas modus – frekuensi kelas sebelumnya 

2L  = frekuensi kelas modus – frekuensi kelas sesudahnya 

p = panjang kelas 

Contoh: perhatikan kembali tabel 6.6. Kelas modus adalah kelas yang memiliki 

frekuensi tertinggi, yakni kelas 78 – 85 dengan frekuensi 11. Tepi bawah kelas 

modus adalah 77,5. 29111 L ; 56112 L ; sehingga 721  LL . 

Dengan demikian modus dari kelompok data di atas adalah: 

8,798
7

2
5,77 








Mo  

Pada data berkelompok, modus 79,8 menunjukkan bahwa data yang paling 

banyak muncul adalah data-data yang nilainya mendekati 79,8. 

Sebagai latihan coba anda buatkan tabel distribusi frekuensi dan tentukan 

mean, median serta modus dari data hasil tes Matematika di bawah ini. 

47 67 72 61 75 50 42 75 64 72 94 83 53 47 31 

56 61 53 67 92 42 90 58 78 72 72 69 69 53 67 

69 67 67 47 67 75 67 72 67 36 81 69 75 83 75 

53 47 72 47 28 50 89 69 56 61 92 83 72 72 61 

67 50 36 42 50 78 61 89 64 75 94 36 72 83 86 
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B. Materi Pengukuran dan Statistika Dasar di SD 

Berdasarkan standar kompetensi pada kurikulum 2004 mata pelajaran 

matematika SD/MI, penanaman konsep pengukuran sudah dimulai sejak kelas I. 

Dimulai dengan intuisi tentang pengukuran dan menggunakan alat ukur yang 

tidak baku, siswa dilatih untuk memiliki rasa dan imajinasi terhadap pengukuran. 

Pada tahap awal, beberapa tugas pengukuran yang diberikan pada siswa antara 

lain: 

 membandingkan berat dari dua benda yang berbeda, misalnya buku tulis 

dan penghapus, dengan cara mengangkat kedua benda bersama-sama; 

 menyebutkan contoh benda-benda yang berat dan yang ringan; 

 membandingkan panjang dua benda; 

 mengukur panjang benda dengan satuan tak baku, seperti depa, jengkal, 

atau dengan memanfaatkan panjang suatu benda sebagai satuan panjang, 

misalnya pensil, kapur tulis dan sebagainya.  

Setelah memiliki gambaran tentang pengukuran, secara bertahap siswa kemudian 

dilatih untuk melakukan pengukuran panjang dan berat menggunakan alat ukur 

dan satuan yang baku, selain juga dikenalkan pada pengukuran waktu dan sudut. 

Pada perkembangan lebih lanjut, siswa juga diarahkan untuk bisa melakukan 

analisa untuk menentukan hubungan antar satuan dalam pengukuran panjang, 

berat dan waktu, serta mempergunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Masalah pengukuran dalam kurikulum 2004 lebih banyak diorientasikan 

pada geometri, terutama yang berkaitan dengan perhitungan luas dan volume 
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bangun-bangun geometri. Namun demikian kemampuan siswa dalam pengukuran 

akan banyak membantu dalam mempelajari statistika dasar, karena pengukuran 

merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data.  

Statistika Dasar dalam kurikulum SD/MI 2004 baru dimunculkan di kelas 

VI. Standar kompetensi dalam pengelolaan data meliputi mengumpulkan, 

menyajikan dan menafsirkan data. Pada awalnya siswa dilatih untuk memiliki 

kemampuan dalam membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, 

batang, maupun lingkaran. Kemampuan membaca data ini terutama untuk 

menentukan nilai data dengan ukuran tertentu, data terbesar dan data terkecil. 

Pada tahap selanjutnya siswa juga diharapkan mampu untuk mengumpulkan dan 

menyajikan data sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan 

kompetensi dasar pengelolaan data yang harus dimiliki oleh siswa SD dan akan 

diperlukan dalam mempelajari materi-materi statistika pada sekolah lanjutan. 

 

C. Siswa Mampu Mengelola Data 

Pencapaian kompetensi dasar pengelolaan data sebagaimana telah 

disebutkan di atas, sangat memungkinkan untuk siswa praktek langsung di 

lapangan. Praktek ini merupakan pemantaban kemampuan siswa setelah mereka 

mendapatkan dasar-dasar pengelolaan data di kelas.  

Berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat diberikan kepada siswa 

dalam rangka praktek pengelolaan data: 
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1. Data jenis dan jumlah kendaraan yang lewat di jalan depan sekolah: 

 Bagilah siswa dalam beberapa kelompok (1 kelompok terdiri dari 4-5 

orang); 

 Bekali setiap kelompok dengan jam dan lembar kerja; 

 Ajak siswa ke pinggir jalan di depan sekolah dan aturlah jarak antar 

kelompok; 

 Tugasi masing-masing kelompok untuk mencatat jenis dan jumlah 

kendaraan yang lewat di hadapan mereka dalam batas waktu tertentu, 

misalnya selama 15 menit sejak waktu yang ditetapkan; 

 Di dalam kelas setiap kelompok harus menyajikan data yang telah 

diperoleh melalui diagram. 

 Dari data yang disajikan oleh suatu kelompok, mintalah siswa dari 

kelompok lain untuk menentukan jenis kendaraan yang paling banyak 

dan yang paling sedikit lewat di depan sekolah. 

 

2. Data tinggi badan siswa: 

 Bagilah siswa ke dalam beberapa kelompok (1 kelompok terdiri dari 

8-10 orang); 

 Bekali masing-masing kelompok dengan meteran dan lembar kerja; 

 Tugasi setiap kelompok untuk mengukur dan mencatat tinggi badan 

semua anggota kelompoknya serta menyajikan hasilnya melalui 

diagram; 

 Dari data yang disajikan oleh suatu kelompok, mintalah siswa dari 

kelompok lain untuk menentukan tinggi maksimal, tinggi minimal, 

dan rata-rata tinggi badan anggota kelompok tersebut. 

 Kegiatan ini juga dapat dilakukan untuk mendapatkan data berat 

badan dan usia siswa. 

 

3. Tugas pencatatan yang diberikan kepada setiap kelompok yang terbentuk 

dalam sebuah kegiatan tidak harus sama, mereka bisa diberikan tugas 

yang berbeda-beda, misalnya mencatat dan menyajikan dalam bentuk 

diagram data tentang: 

 Jenis dan jumlah barang dalam kelas; 

 Nama-nama  benda di sekolah dan sekitarnya yang berbentuk 

lingkaran, segitiga, persegi dan persegi panjang; 

 Jumlah siswa pada masing-masing kelas dengan sumber data 

dokumentasi sekolah; 

 Jenis dan jumlah pohon yang ditanam di lingkungan sekolah; 

 Jenis dan jumlah ruang yang ada di sekolah. 
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Kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk membuat variasi pada pembelajaran, juga 

untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa karena mereka bisa 

mempraktekkan pengelolaan data secara langsung. 

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah apabila siswa mampu 

mengklasifikasi dan mencatat data sesuai dengan ketentuan yang diberikan, 

mampu menyajikan datanya dalam bentuk tabel dan diagram, serta mampu 

menentukan nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rata-rata  baik dari data yang 

didapatkan oleh kelompoknya maupun data yang disajikan oleh kelompok lain. 
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BAB VII   

PEMECAHAN MASALAH 

Setelah memahami prosedur penalaran dan beberapa konsep dasar 

matematika yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, sekarang bagaimana 

menggunakan penalaran dan konsep-konsep tersebut untuk memecahkan masalah. 

Bab ini menyajikan pengertian, jenis dan langkah pemecahan masalah. 

Harapannya adalah agar para mahasiswa  PGSD mampu memahami dan memiliki 

ketrampilan  dalam pemecahan masalah yang pada gilirannya nanti dapat 

mengajarkan pemecahan masalah tersebut pada siswanya. Hal ini didasarkan pada 

standar kompetensi mata pelajaran matematika SD dan MI yang pada setiap akhir 

bahasan selalu bermuara pada kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-

konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

 

A. Masalah dalam Matematika 

Masalah dalam matematika meliputi  dua hal, masalah internal dan 

masalah eksternal. Masalah internal berkenaan dengan pengembangan teori-teori 

yang ada dalam matematika, artinya bagaimana menggunakan teori-teori yang ada 

untuk menghasilkan atau membuktikan teori baru dalam matematika. Masalah 

eksternal berkenaan dengan bagaimana konsep-konsep yang ada dalam 

matematika dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan yang lain atau pada 

kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam hal ini 

dimaksudkan sebagai penggunaan matematika untuk memecahkan masalah baik 
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dalam matematika itu sendiri, dalam ilmu pengetahun lain, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

1. Pengertian Masalah  

Setiap masalah selalu berkenaan dengan suatu pertanyaan, tetapi tidak 

setiap pertanyaan merupakan masalah. Sebuah pertanyaan merupakan masalah 

apabila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab atau diselesaikan secara langsung 

melalui prosedur rutin. Untuk dapat menyelesikan suatu masalah, seseorang harus 

melakukan seleksi terhadap data informasi yang diperoleh dan mengorganisasikan 

konsep-konsep yang dimilikinya. Namun apabila seseorang telah berhasil 

menemukan jawabannya, baik secara mandiri atau melalui bantuan orang lain atau 

mendapatkan penyelesaiannya dari buku-buku atau sumber yang lain, maka 

pertanyaan yang sebelumnya merupakan masalah tersebut, sekarang sudah bukan 

merupakan permasalahan lagi bagi dirinya. 

Masalah seringkali dinyatakan dalam soal cerita, tetapi tidak berarti semua 

soal cerita merupakan masalah. Untuk menyelesaikan sebuah soal cerita seseorang 

harus mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan merumuskan 

model matematika serta strategi penyelesaiannya. Apabila strategi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal cerita itu berupa metode dan prosedur rutin  

maka jelas substansi soal cerita bukan merupakan masalah. Namun apabila dalam 

menyusun strategi diperlukan organisasi konsep-konsep dan belum ada 

pengetahuan tentang prosedur rutin yang bisa langsung menyelesaikan soal 

tersebut, maka substansi soal cerita itu merupakan sebuah masalah. Jadi, soal 
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cerita tidak sama dengan masalah. Soal cerita hanya merupakan sebuah sarana 

untuk mengekspresikan suatu masalah. 

Masalah merupakan suatu hal yang bersifat relatif bagi setiap orang, 

tergantung pada situasi dan kondisinya. Coba anda perhatikan contoh berikut. 

Menghadapi tahun ajaran baru, sebuah toko buku menjual paket-

paket alat tulis. Paket A yang berisi 10 buku, 5 pensil dan 2 

penggaris, berharga Rp. 22.500,-  Paket B yang berisi 15 buku, 3 

pensil dan 1 penggaris, berharga 22.000,-  Paket C yang berisi 12 

buku, 4 pensil dan 2 penggaris, berharga 23.000,- Berapakah harga 

satuan masing-masing buku, pensil dan penggaris? 

 

Bagi siswa SD soal tersebut merupakan permasalahan karena mereka belum 

memiliki prosedur rutin untuk menyelesaikannya, tetapi bagi siswa SMP yang 

sudah mengenal metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan sistem 

persamaan linier, soal tersebut bukan merupakan masalah. Walaupun demikian, 

siswa SD akan dapat menyelesaikan soal tersebut apabila mereka mampu 

mengorganisasikan konsep-konsep matematika yang telah diterimanya. Lalu 

bagaimana jika kondisinya dibalik? Apakah suatu pertanyaan yang merupakan 

masalah bagi siswa SMP pasti akan merupakan masalah juga bagi siswa SD? 

Pertanyaan tersebut tentu saja bukan merupakan permasalahan bagi siswa SD 

karena konsep-konsep yang dimiliki oleh siswa SD masih belum cukup untuk 

digunakan menjawab masalah yang dihadapi oleh siswa SMP. Begitu juga 

masalah yang dihadapi oleh seorang ahli di bidang tertentu, bukan merupakan 

masalah bagi orang yang tidak mempelajari atau berkecimpung di bidang 

tersebut. Misalnya, masalah yang dihadapi seorang arsitek berkenaan dengan 

konstruksi sebuah bangunan, tentu saja bukan merupakan masalah bagi orang 

yang awam di bidang arsitektur. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sebuah 
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masalah tidak bisa diselesaikan dengan suatu prosedur rutin, tetapi tetap 

memungkinkan bagi seseorang untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka sebuah pertanyaan yang merupakan 

masalah bagi seseorang bersifat: 

a. Relatif, tergantung situasi dan kondisi seseorang yang menghadapinya; 

b. Tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan prosedur rutin tetapi 

masih memungkinkan orang tersebut untuk menyelesaikannya melalui 

seleksi data informasi dan organisasi konsep yang dimilikinya; 

c. Dapat dimengerti, artinya suatu pertanyaan pada bidang tertentu akan 

merupakan masalah hanya bagi mereka yang mempelajari atau 

berkecimpung pada bidang tersebut. 

 

2. Jenis Masalah 

Sebuah masalah pada umumnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam satu 

jenis saja. Hudoyo, dkk (1997) menyebutkan ada empat jenis masalah yakni 

masalah translasi, masalah aplikasi, masalah proses, dan masalah teka-teki. 

Masalah translasi merupakan  masalah dari kehidupan sehari-hari yang untuk 

menyelesaikannya harus ditransfer ke dalam model matematika. Konsep-konsep 

matematika dalam hal ini dipergunakan untuk menyelesaikan model tersebut. 

Hasil penyelesaian model selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab 

permasalahan. Berikut adalah contoh masalah translasi. 

(1) Seorang pegawai mendonasikan 5 % dari gajinya untuk 

memberikan uang saku bulanan kepada 4 anak asuhnya. Jika 

masing-masing anak menerima uang saku sebesar Rp. 

25.000,- berapa sisa gaji yang dimiliki pegawai tersebut? 
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(2) Sebuah ruang berbentuk kubus tingginya 4 m. Dinding bagian 

bawah setinggi 1,5 m akan dicat dengan warna biru laut, 

sedangkan sisanya dan bagian langit-langit akan dicat dengan 

warna putih. Setiap kilogram cat dapat dipergunakan untuk 

melapisi 8 m
2
 permukaan. Jika harga cat warna biru laut 

adalah Rp. 5.750,-/kg, cat warna putih Rp. 7.500,-/kg, dan 

ongkos tukang cat Rp. 1.250,-/m
2
, berapa biaya yang harus 

disediakan untuk mengecat seluruh dinding dalam dan langit-

langit  ruang tersebut? 

 

Soal pada contoh (1) merupakan contoh masalah translasi sederhana karena 

transfer ke dalam model matematika yang dilakukan tidak terlalu rumit. Model 

matematika yang diperlukan berupa persamaan: pertama untuk menentukan total 

gaji dan kemudian untuk menentukan sisa gaji.  Jika total gaji dinyatakan dengan 

x dan 5 % dari gaji tersebut didonasikan kepada 4 anak asuh yang masing-masing 

menerima Rp. 25.000,- maka persamaannya adalah 

000.25405,0 x  

dan sisa gaji (s) didapat dengan mensubtitusikan total gaji ke persamaan 

xxs 05,0   atau   xs 95,0  

 Soal pada contoh (2) merupakan contoh masalah translasi kompleks 

karena untuk menyusun model dan menyelesaikannya diperlukan beberapa 

konsep dan tahapan. Konsep-konsep yang diperlukan adalah konsep luas sisi 

bangun ruang, perkalian, pembagian dan penjumlahan bilangan riil, sedangkan 

tahap yang perlu dilalui untuk sampai pada penyelesaian adalah: 

 Menentukan luas permukaan yang dicat dengan warna biru laut dan putih 

serta total luas permukaan yang dicat; 
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 Hasil perhitungan luas permukaan yang dicat tersebut kemudian 

digunakan untuk menentukan kebutuhan akan cat warna biru laut, cat 

warna putih dan tukang cat; 

 Hasil perhitungan kebutuhan tersebut kemudian dikalikan dengan harga 

satuan masing-masing item untuk mendapatkan total biaya yang 

diperlukan. 

Dengan demikian, kekompleksan sebuah masalah translasi dalam hal ini sangat 

tergantung pada seberapa banyak informasi matematika yang terkandung dalam 

masalah tersebut dan seberapa banyak konsep dan perhitungan matematika yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Masalah aplikasi merupakan masalah yang dalam penyelesaiannya 

memerlukan penerapan berbagai macam ketrampilan dan prosedur matematika. 

Penyajian masalah aplikasi ditujuan agar siswa memahami penerapan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Dua contoh pada masalah translasi di atas juga dapat 

diklasifikasikan ke dalam masalah aplikasi.  

 Untuk menyelesaikan masalah pada contoh (1) diperlukan penerapan  

konsep persentase atau perbandingan, yakni siswa perlu memahami 

pengertian “5 % dari gaji” untuk dapat menyusun kalimat matematika 

dengan benar.  

 Untuk menyelesaikan masalah pada contoh (2) diperlukan penerapan 

konsep luas sisi bangun ruang, yang dalam hal ini berupa kubus. Informasi 

yang diberikan hanya berupa tinggi ruang dan siswa harus mampu 

menentukan luas langit-langit dan dinding bagian dalam yang akan dicat. 
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Sebagaimana tahap penyelesaian terhadap masalah ini yang telah 

disebutkan di atas, maka ketepatan perhitungan luas permukaan yang akan 

dicat ini akan  menentukan ketepatan terhadap penyelesaian masalah 

tersebut. 

Masalah proses merupakan masalah yang dalam penyelesaiannya 

seseorang perlu merumuskan pola dan strategi khusus. Perumusan pola dan 

strategi penyelesaian tersebut didasarkan pada pengamatan pada situasi dan data 

yang ada. Oleh karenanya diperlukan kecermatan dan kreatifitas dalam 

menyelesaikan masalah ini. Dengan menyelesaikan masalah ini siswa akan 

terlatih untuk merumuskan strategi dan menyusun langkah-langkah penyelesaian 

suatu masalah sesuai dengan situasi yang ada. Pengamatan terhadap sebuah 

barisan bilangan atau simbul untuk menentukan bilangan atau simbul berikutnya 

yang akan muncul menggunakan penalaran induktif merupakan salah satu contoh 

dari masalah proses. Contoh lain dari masalah proses adalah sebagai berikut. 

Misalkan di hadapan anda berdiri sebuah tiang bendera. Tentukan 

tinggi tiang bendera tersebut tanpa melakukan pengukuran secara 

langsung! 

 

Untuk menyelesaikan masalah ini seseorang perlu memikirkan bagaimana 

strateginya karena  harus menentukan tinggi tanpa harus melakukan pengukuran 

secara langsung. Ada beberapa strategi yang mungkin bisa muncul untuk 

menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan memanfaatkan tongkat yang sudah 

diketahui panjangnya sebagai media untuk menentukan tinggi tiang bendera 

melalui konsep perbandingan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. 
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Tongkat dengan tinggi t 

 

                                                                                                          x 

 

Pengamat 

 

                                       t – p   

 

                             a 

                                          p 

 

 

 

                                                                b 

 

Misalkan tinggi tongkat adalah t, tinggi pengamat adalah p, jarak pengamat 

terhadap tongkat adalah a, dan jarak pengamat terhadap tiang bendera adalah b, 

maka didapat perbandingan 

b

a

x

pt



 

sehingga didapatkan 
a

ptb
x

)( 
  dan tinggi tiang bendera adalah px   

 

Permasalahan di atas juga dapat diselesaikan menggunakan konsep sudut elevasi. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 

 

Pengamat menggunakan  

Klinometer untuk menentukan 

Sudut elevasi                                                                                                           

                                                                                                         x 

 

 

 

                                        

                             

                              

                            p 

 

 

                                                                b 
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Jika tinggi pengamat adalah p, jarak pengamat terhadap tiang bendera adalah b, 

dan sudut elevasi adalah  , maka harga x adalah 

tgbx   

sehingga tinggi tiang bendera dapat dihitung, yakni px   

 

Contoh masalah di atas juga dapat diklasifikasikan ke dalam masalah aplikasi. 

Masalah teka-teki sifatnya rekreatif dan berfungsi untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar matematika. Masalah teka-teki dapat disajikan 

sebagai pengantar pada suatu pokok bahasan, untuk menarik perhatian siswa, atau 

sekedar untuk mengisi waktu luang di saat kelas tidak ada pelajaran. Oleh karena 

itu, agar penyajian masalah teka-teki menjadi efektif maka perlu diperhatikan 

situasi dan kondisi sekitar pada saat masalah tersebut hendak ditampilkan dan 

disesuaikan dengan pokok bahasan matematika yang akan disajikan. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Isilah kotak-kotak dalam persegi di atas dengan bilangan-bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 sedemikian hingga jumlah bilangan dalam setiap 

baris, dalam setiap kolom, dan dalam diagonal utama adalah sama. 

 

Masalah tersebut merupakan sebuah teka-teki sekaligus melatih siswa 

menerapkan kemampuan hitungnya dan menyusun suatu pola bilangan sesuai 

dengan ketentuan yang dimaksud. Oleh karenanya masalah ini juga dapat 

dikelompokkan ke dalam masalah proses. Contoh tahapan yang bisa dilalui siswa 

untuk menyelesaikan teka-teki tersebut adalah sebagai berikut.  

 Pertama-tama siswa harus mengetahui berapa jumlah bilangan pada setiap 

baris, kolom dan diagonal yang dimaksud. Karena setiap penjumlahan 
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melibatkan 3 bilangan atau 
3

1
 dari banyaknya seluruh bilangan yang 

disediakan, maka jumlah bilangan yang dimaksudkan adalah  

15)987654321(
3

1
  

 Kemudian menentukan kombinasi 3 bilangan dari 9 bilangan tersebut 

yang jumlahnya 15. Kombinasi-kombinasi tersebut adalah 

{9,1,5}, {9,2,4}, {8,1,6}, {8,2,5}, {8,3,4}, {7,2,6}, {7,3,5}, {6,4,5} 

 Dari kedelapan kombinasi tersebut, kita hitung frekuensi kemunculan tiap-

tiap bilangan untuk menentukan dimana bilangan tersebut akan 

ditempatkan. 

Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekuensi 2 3 2 3 4 3 2 3 2 

 

 Frekuensi tertinggi yakni 4 dimiliki oleh 5 maka 5 ditempatkan di sel 

pusat karena 5 akan terlibat pada penjumlahan dalam 1 baris, 1 kolom dan 

2 diagonal; bilangan 2, 4, 6, 8 berfrekuensi 3 maka mereka ditempatkan di 

sel sudut karena mereka terlibat pada penjumlahan dalam 1 baris, 1 kolom 

dan 1 diagonal; sedang 1, 3, 7, 9 berfrekuensi 2 maka mereka ditempatkan 

di sel sisi tengah karena mereka hanya terlibat pada penjumlahan dalam 1 

baris dan 1 kolom saja. Dengan demikian salah satu penyelesaiannya 

adalah: 

8 3 4 

1 5 9 

6 7 2 
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Berdasarkan uraian dan contoh di atas, maka jenis-jenis masalah tersebut 

bukan merupakan himpunan-himpunan yang saling asing karena sebuah masalah 

dapat dimasukkan ke dalam beberapa kelompok jenis masalah. Namun demikian, 

pengetahuan tentang jenis masalah tetap diperlukan agar guru dapat memahami 

maksud setiap jenis masalah. 

 

3. Langkah Pemecahan Masalah 

Ada banyak strategi dalam pemecahan masalah, tetapi langkah pemecahan 

masalah yang umum digunakan adalah langkah pemecahan masalah menurut 

Polya (dalam Turmudi, 2001), yang meliputi: 

 Pemahaman masalah; 

 Perencanaan penyelesaian; 

 Pelaksanaan rencana penyelesaian; 

 Pengecekan kembali kebenaran penyelesaian. 

Pemahaman masalah berkenaan dengan proses identifikasi terhadap apa 

saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada langkah ini diperlukan suatu 

kecermatan agar pemahaman yang dihasilkan tidak sampai berbeda dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pada proses pemahaman masalah ini, kita 

harus benar-benar berkonsentrasi hanya pada data dan fakta yang diuraikan dalam 

permasalahan dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan. 

Tahap pemahaman masalah ini sangat penting karena rumusan tentang apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan akan menentukan langkah pemecahan masalah 

selanjutnya.  
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Setelah hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan dirumuskan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perencanaan penyelesaian. Langkah ini berkenaan 

dengan  pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian untuk menyusun 

strategi, termasuk di dalamnya penentuan sarana yang dipergunakan dalam 

penyelesaian masalah. Sarana-sarana tersebut dapat berupa tabel, gambar, grafik, 

pola, persamaan, model, algoritma, rumus, kaidah-kaidah baku, atau sifat-sifat 

obyek.  

Rencana yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan untuk 

menghasilkan sebuah penyelesaian. Pelaksanaan rencana ini berkaitan dengan 

sarana yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan mengintrepretasikan tabel, 

gambar, atau grafik yang dihasilkan; menyelesaikan persamaan, model, atau 

rumus; menelusuri pola; menjalankan algoritma; menerapkan kaidah-kaidah baku; 

atau mengorganisasikan sifat-sifat obyek untuk menghasilkan suatu karakteristik 

tertentu.  

Pelaksanaan rencana penyelesaian akan menghasilkan sebuah jawaban 

atas pertanyaan dalam masalah. Namun demikian jawaban ini harus dicek 

kembali kebenarannya. Pengecekan ini dilakukan dengan mensubstitusikan 

jawaban ke dalam model masalah; apabila proses substitusi ini menghasilkan 

sebuah pernyataan yang benar, maka jawaban yang dihasilkan juga benar. 

Berkenaan dengan pemanfaatan matematika untuk memecahkan masalah 

dan sejalan dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya tersebut, maka 

prosedur yang dijalankan adalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab 

I buku ini. Langkah-langkah penggunaan matematika untuk memecahkan masalah 
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diawali dengan penyusunan model dari permasalahan yang akan dipecahkan, 

kemudian model tersebut diselesaikan menggunakan konsep-konsep dasar 

matematika yang terkait secara sistematis dan logis, dan akhirnya pemecahan dari 

masalah didapat dari hasil interpretasi terhadap hasil penyelesaian model 

matematika. 

                                                Pemahaman masalah 

                                                rencana penyelesaian 

                             konfirmasi                                         pelaksanaan   rencana 

                                                            

                                                   interpretasi dan cek 

                                                   kembali penyelesaian     

Gambar 7.1 Alur pemecahan masalah menggunakan matematika 

Berkaitan dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya, maka 

langkah penggunaan matematika untuk memecahkan masalah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pemahaman terhadap masalah yang dilanjutkan pada 

penyusunan rencana penyelesaian akan menghasilkan model matematika. Model 

ini bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan, pola bilangan atau simbul, grafik, 

gambar, atau tabel. Selanjutnya pelaksanaan rencana penyelesaian dilakukan 

dengan menyelesaikan persamaan, menelusuri pola, atau mengamati dan 

menginterpretasi data dalam tabel, grafik, atau gambar. Penyelesaian terhadap 

model matematika yang dihasilkan perlu dicek kembali kebenarannya. 

Penyelesaian model ini kemudian diinterpretasikan dan dikonfirmasikan dengan 

 

Masalah 

Jawaban terhadap 

masalah 

Penyelesaian Model 

Matematika 

 

Model Matematika 
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masalah yang sedang dihadapi untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan 

tersebut.  

Berikut diberikan beberapa contoh untuk memperjelas langkah pemecahan 

masalah tersebut. 

1. Seorang pegawai mendonasikan 5 % dari gajinya untuk memberikan uang 

saku bulanan kepada 4 anak asuhnya. Jika masing-masing anak menerima 

uang saku sebesar Rp. 25.000,- berapa sisa gaji yang dimiliki pegawai 

tersebut? 

 

Diketahui : 5 % gaji didonasikan kepada 4 anak 

                          asuh 

    Tiap anak menerima 25.000 rupiah 

Ditanyakan : sisa gaji 
masalah

pemahaman









 

Jawab: 

Jika total gaji = x maka sisa gaji = )05,0( xx   dan 

model matematika untuk total gaji adalah  

000.25405,0 x  

anpenyelesai

nperencanaa









 

000.900.1000.100000.000.2

000.000.2

05,0:000.100

000.10005,0









gajisisa

x

x

x

 
anpenyelesai

npelaksanaa













 

Pengecekan kembali penyelesaian tersebut dilakukan 

dengan mensubstitusikan 2.000.000 pada persamaan 

total gaji dan menghasilkan kalimat matematika yang 

benar, yakni 000.254000.000.205,0  . 

Kemudian mensubstitusikan 1.900.000 pada 

persamaan sisa gaji dan menghasilkan kalimat 

matematika yang benar yakni 

)000.000.205,0(000.000.2000.900.1   

kembali

pengecekan
















 

Jadi sisa gaji yang dimiliki pegawai tersebut adalah Rp. 1.900.000,- 

 

2. Sebuah ruang berbentuk kubus tingginya 4 m. Dinding bagian bawah 

setinggi 1,5 m akan dicat dengan warna biru laut, sedangkan sisanya dan 

bagian langit-langit akan dicat dengan warna putih. Setiap kilogram cat 

dapat dipergunakan untuk melapisi 8 m
2
 permukaan. Jika harga cat warna 

biru laut adalah Rp. 5.750,-/kg, cat warna putih Rp. 7.500,-/kg, dan 

ongkos tukang cat Rp. 1.250,-/m
2
, berapa biaya yang harus disediakan 

untuk mengecat seluruh dinding dalam dan langit-langit  ruang tersebut? 
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Pemahaman masalah:  

Diketahui : Ruang berbentuk kubus; tinggi ruang 4 m 

    Bagian bawah dinding setinggi 1,5 m dicat warna biru laut  

    Bagian atas sisanya dan langit-langit dicat warna putih 

    Kemampuan cat = 8 m
2
 / kg 

    Harga cat biru laut = Rp. 5.750,- /kg 

    Harga cat putih = Rp. 7.500,- / kg 

    Ongkos tukang cat = Rp. 1.250,- / m
2 

Ditanyakan : Total biaya 

 

Perencanaan penyelesaian: 

Untuk menghitung total biaya, pertama-tama harus ditentukan luas 

permukaan yang akan dicat. Dari luas permukaan yang akan dicat dapat 

ditentukan banyaknya kebutuhan akan cat warna biru laut, cat warna putih 

dan banyaknya satuan tukang cat. Dengan mengalikan banyaknya 

kebutuhan dengan harga satuan pada masing-masing item dan 

menjumlahkan seluruh hasilnya maka akan didapatkan biaya total. 

Permasalahan ini akan mudah diselesaikan menggunakan ilustrasi dan 

tabel.  

 

Pelaksanaan penyelesaian: 

Banyaknya sisi yang akan dicat adalah 5, yakni 4 dinding dan 1 langit-

langit. 

 

4 dinding masing-masing berbentuk             1 langit-langit dengan 

daerah persegi  dengan komposisi                 warna putih 

warna  biru laut dan putih                    

                                   

                         4 m                                                         4 m 

 

 

 

     2,5 m                       putih 

 

                                                              4 m                      putih 

 

 

     1,5 m                     biru laut                   

 

 

 

Luas permukaan yang akan dicat dan jumlah kebutuhan akan cat warna 

biru laut, cat warna putih dan satuan tukang cat dapat diuraikan dalam 

tabel berikut. 
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Cat warna 
Luas permukaan yang dicat 

Jumlah 
Dinding Langit-langit 

Biru laut )45,1(4 mm  - 24 m
2 

Putih )45,2(4 mm  )44(1 mm  56 m
2 

Total 80 m
2 

 

Berdasarkan tabel di atas maka kebutuhan akan 

 Cat biru muda  kg38:24   

 Cat putih kg78:56   

 Tukang cat = 80 satuan 

 

Biaya yang dibutuhkan dapat diuraikan dalam tabel berikut. 

 

Item Harga Satuan Banyaknya Jumlah biaya 

Cat biru muda Rp. 5.750,- 3 kg Rp.  17.250,- 

Cat Putih Rp. 7.500,- 7 kg Rp.   52.500,- 

Tukang cat Rp. 1.250,- 80 satuan Rp. 100.000,- 

Total biaya Rp. 169.750,- 

 

Pengecekan kembali: 

Jika ruang berbentuk kubus maka panjang, lebar dan tingginya sama yakni 

4 m,  sehingga luas masing-masing sisinya juga sama yakni 16 m
2
. 

Banyaknya sisi yang akan dicat adalah 5, yakni 4 dinding dan 1 langit-

langit, sehingga total luas sisi yang akan dicat adalah 80165   m
2
. 

Luas permukaan yang dicat biru laut adalah 245,144  m
2
. Dengan 

kemampuan cat = 8 m
2
 / kg, maka total kebutuhan cat biru laut adalah 

38:24   kg. 

Luas permukaan yang dicat putih adalah 562480   m
2
, sehingga 

kebutuhan akan cat putih adalah 78:56   kg. 

Total biaya = 750.169)250.180()500.77()750.53(   

 

Jadi total biaya pengecatan adalah Rp. 169.750,- 

 

3. Sebuah gambar harus dibuatkan bingkainya untuk kemudian dipasang di 

dinding. Jika luas gambar adalah 88 cm
2
 dan area pemasangan yang 

disediakan di dinding berukuran cmcm 1215  , tentukan lebar bingkai 

yang harus dibuat! 

 

Pemahaman masalah: 

Diketahui : Luas gambar = 88 cm
2
 

    Ukuran luar bingkai cmcm 1215   

Ditanyakan : lebar bingkai 
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Perencanaan penyelesaian: 

Persoalan tersebut akan lebih jelas apabila diilustrasikan dengan gambar. 

Dari gambar tersebut akan dapat diperoleh sebuah persamaan matematika 

 

Pelaksanaan penyelesaian: 

 

                                           15 

                                  x 

 

 

                                                                    12 

                                    L = 88 

 

                                                              x 

 

Misalkan lebar bingkai adalah x maka persamaan untuk luas gambar 

adalah 

88)212)(215(  xx  

yang merupakan  persamaan kuadrat 046272 2  xx . Hasil 

penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 2x  atau 5,11x . 

 

Pengecekan kembali: 

Hasil pengecekan kembali dengan mensubstitusikan kedua nilai x pada 

persamaan kuadrat di atas menunjukkan bahwa keduanya sama-sama 

merupakan penyelesaian yang benar untuk persamaan kuadrat tersebut. 

Tetapi jika dikonfirmasikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, 

ternyata 5,11x  tidak memenuhi syarat sebab jika ukuran luar bingkai 

adalah 15 dan 12 cm maka tidak mungkin lebar bingkainya adalah 11,5 

cm karena 2 x 11,5 sudah lebih dari 15 maupun 12. Sehingga penyelesaian 

yang memenuhi adalah 2x . 

 

Jadi lebar bingkai yang harus dibuat adalah 2 cm. 

 

 

B. Menuntun Siswa Memecahkan Masalah 

Substansi soal cerita yang kita sajikan kepada siswa memang belum tentu 

merupakan masalah bagi mereka, tetapi seringkali soal cerita dipakai sebagai 

sarana untuk menyajikan masalah  kepada siswa. Satu hal yang penting adalah 
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bagaimana menuntun siswa untuk mampu memahami masalah dan kemudian 

menyelesaikannya. 

Pengajaran pemecahan masalah kepada siswa tetap harus memperhatikan 

langkah-langkah pemecahan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Oleh karenanya guru harus memikirkan pendekatan yang tepat untuk mengajarkan 

pemahaman masalah, perencanaan penyelesaian, pelaksanaan rencana, dan 

pengecekan kembali. Pendekatan untuk keempat langkah tersebut bukan 

merupakan pendekatan yang saling asing satu sama lain, tetapi harus merupakan 

sebuah satu kesatuan pendekatan sedemikian sehingga proses pemahaman hingga 

penyelesaian masalah merupakan proses yang berkelanjutan. 

Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengajarkan pemecahan 

masalah kepada siswa. Dua diantaranya adalah dengan menggunakan ilustrasi 

model dan mengunakan translasi model.  

Ilustrasi model bertujuan untuk memvisualisasikan masalah sehinga 

siswa lebih mudah untuk memahami dan menyelesaikannya. 

Contoh: 

Pak Soni membeli telur sebanyak 2 kotak yang masing-masing 

kotak berisi 24 butir. Sesampainya di rumah ternyata pada setiap 

kotak terdapat 3 butir yang pecah, berapa total banyaknya telur 

yang masih utuh? 

 

Model untuk permasalahan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 Dua kotak telur masing-masing berisi 24 butir. 
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 Pada setiap kotak ada 3 yang pecah. 

            

            

            

            

            

 

 Akhirnya didapat bahwa ada 42 butir yang masih utuh. 

Ilustrasi model ini sangat tepat bagi siswa di kelas-kelas awal SD dimana 

mereka masih belajar dengan banyak memanipulasi benda-benda kongkrit. 

Model ini akan memberikan kejelasan secara visual bagi siswa tentang masalah 

yang dihadapi dan sekaligus dapat dengan mudah ditemukan penyelesaiannya. 

Namun demikian ilustrasi ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal 

tersebut, siswa mungkin saja memiliki cara lain misalnya dengan menggunakan 

tabel sebagai berikut. 

 Isi Yang pecah Sisa telur 

Kotak I 24 3 21 

Kotak II 24 3 21 

Sisa telur 42 

 

Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa cara siswa mengerjakan soal 

atau menyelesaikan masalah dalam matematika tidak harus sesuai dengan cara 

yang dicontohkan oleh guru. Setiap alternatif cara yang digunakan siswa patut 

mendapat perhatian karena hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan masing-
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masing siswa. Apabila langkah yang ditempuh siswa secara logis menghasilkan 

jawaban yang benar maka mereka berhak memperoleh skor maksimal.  

Pendekatan translasi model dilakukan dengan memanfaatkan variabel 

atau simbul-simbul lain untuk menyusun model matematika dari permasalahan 

yang dihadapi.  

Contoh:  

Bu Dina pergi berbelanja ke pasar dengan membawa uang Rp. 

72.000,- Sepertiga dari uang tersebut dibelikan buah jeruk yang 

harga perkilogramnya adalah Rp. 4.000,- dan buah jeruk tadi akan 

dibagikan sama rata kepada dua orang temannya yang baru 

melahirkan. Berapa berat buah jeruk yang diterima oleh masing-

masing teman bu Dina? 

 

Translasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas dilakukan secara kalimat 

demi kalimat.  

 jika sepertiga uang bu Dina dibelikan buah jeruk maka uang yang 

digunakan membeli buah jeruk adalah 

24000
3

72000
   rupiah 

 jika harga buah jeruk adalah Rp. 4.000,- perkilogram maka bu Dina akan 

mendapatkan 

6
4000

24000
   kg jeruk 

 jika buah jeruk tersebut diberikan sama rata kepada dua orang teman bu 

Dina, maka masing-masing akan mendapatkan  

 

3
2

6
   kg jeruk 
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atau jika dimisalkan berat buah jeruk yang diterima oleh masing-masing teman bu 

Dina adalah x, maka langkah-langkah untuk menyusun kalimat matematikanya 

adalah sebagai berikut. 

 Jika masing-masing teman bu Dina menerima x kg jeruk maka berat total 

jeruk yang disumbangkan oleh bu Dina adalah 2x kg; 

 Jika harga perkilogram jeruk adalah Rp. 4.000,- maka harga total 

pembelian jeruk adalah x24000  

 Sementara itu harga total pembelian jeruk ini didapat dari sepertiga dana 

sebesar Rp. 72.000,-, sehingga kalimat matematikanya adalah 

72000
3

1
24000  x  

 Penyelesaian terhadap persamaan tersebut menghasilkan 

3
8000

24000
x  

 Jadi kesimpulannya: setiap teman bu Dina akan menerima 3 kg jeruk. 

Selain kedua pendekatan tersebut, metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran pemecahan masalah antara lain permainan, bermain peran, diskusi 

dan tanya jawab. Guru dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengajarkan 

pemecahan masalah ini sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar 

siswa. Variasi model penyampaiannya akan menarik perhatian siswa dan dengan 

demikian siswa akan lebih mudah memahami manfaat matematika untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
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