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1. Nilai Tempat Bilangan 10.000 s.d. 100.000 

Lambang bilangan Hindu-Arab yang setiap kali kita gunakan menggunakan sistem 

desimal dengan nilai tempat. Menggunakan sistem desimal (dari kata decem, bahasa 

Latin, yang berarti sepuluh) maksudnya adalah menggunakan dasar pengelompokan 

sepuluh. Hal itu berarti sepuluh satuan dikelompokkan menjadi satu puluhan, sepuluh 

puluhan dikelompokkan menjadi satu ratusan, sepuluh ratusan dikelompokkan menjadi 

satu ribuan, dan seterusnya. 

Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nilai tempat berarti nilai dari suatu tempat 

atau nilai yang dimiliki oleh suatu tempat. Sistem desimal dengan nilai tempat 

maksudnya adalah bahwa pada suatu lambang bilangan Hindu-Arab, nilai angka-angka 

ditentukan oleh dua hal yaitu nilai angka itu sendiri dan nilai tempat di mana angka itu 

berada. Berikut disajikan beberapa contoh. 

Contoh 1. Lambang bilangan 23.456,  

Tempat angka 6 mempunyai nilai 1 atau lazim dikatakan nilai tempat angka 6 

adalah 1. 

Tempat angka 5 mempunyai nilai 10 atau lazim dikatakan nilai tempat angka 5 

adalah 10. 

Selanjutnya, nilai tempat angka 4 adalah 100. 

Nilai tempat angka 3 adalah 1000. 

Nilai tempat angka 2 adalah 10.000. 

Pada lambang bilangan tersebut,  

Nilai angka 6 adalah 6 x 1 atau 6. 

Nilai angka 5 adalah 5 x 10 atau 50. 

Nilai angka 4 adalah 4 x 100 atau 400. 

Nilai angka 3 adalah 3 x 1000 atau 3000. 

Nilai angka 2 adalah 2 x 10.000 atau 20.000. 

Contoh 2. Lambang bilangan 90.001 

Nilai tempat angka 1 adalah 1. 

Nilai tempat angka 0 kedua dari kanan adalah 10. 

Nilai tempat angka 0 ketiga dari kanan adalah 100. 

Nilai tempat angka 0 keempat dari kanan adalah 1000. 
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Nilai tempat angka 9 adalah 10.000. 

Selanjutnya, 

Nilai angka 1 adalah 1 x 1 atau 1. 

Nilai angka 0 kedua dari kanan adalah 0 x 10 atau 0. 

Nilai angka 0 ketiga dari kanan adalah 0 x 100 atau 0. 

Nilai angka 0 keempat dari kanan adalah 0 x 1000 atau 0 

Nilai angka 9 adalah 9 x 10.000 atau 90.000. 

Pada lambang bilangan Hindu-Arab juga dikenal lambang bilangan bentuk pendek 

dan lambang bilangan bentuk panjang. Berikut beberapa contoh. 

23.456 merupakan contoh lambang bilangan bentuk pendek, sedangan bentuk 

panjangnya adalah 2 x 10.000 + 3 x 1000 + 4 x 100 + 5 x 10 + 6 x 1. Pada bentuk 

panjang tersebut, 10.000, 1000, 100, 10, dan 1, semuanya adalah nilai tempat. 

90.001 merupakan contoh lambang bilangan bentuk pendek, sedangan bentuk 

panjangnya adalah 9 x 10.000 + 0 x 1000 + 0 x 100 + 0 x 10 + 1 x 1 atau biasa disingkat 

menjadi 9 x 10.000 + 1 x 1. 

9 x 10.000 + 0 x 1000 + 0 x 100 + 0 x 10 + 1 x 1 juga disebut suku banyak yang 

lengkap sedangkan 9 x 10.000 + 1 x 1 disebut suku banyak yang tidak lengkap. Untuk 

mengubah lambang bilangan bentuk panjang ke lambang bilangan bentuk pendek, lebih 

mudah jika suku banyak itu dalam bentuk yang lengkap. 

 

2. Mengurutkan Bilangan dari Terkecil atau dari Terbesar (untuk bilangan > 

10.000) 

Agar dapat mengurutkan bilangan-bilangan, pengetahuan prassyarat yang harus 

dimiliki adalah dapat membandingkan dua bilangan. Hal itu disebabkan mengurutkan 

beberapa bilangan didasarkan pada membandingkan dua bilangan. 

Membandingkan dua bilangan antara 10.000 dan 100.000 berarti membandingkan 

dua bilangan yang masing-masing terdiri dari 5 angka, misalnya membandingkan 28.534 

dan 32.475. 

Langkah-langkah membandingkan dua bilangan 5 angka adalah sebagai berikut. 

Langkah 1. Membandingkan nilai angka puluh ribuan (angka pada nilai tempat 10.000). 

Jika angka tersebut berbeda maka bilangan dengan nilai angka puluh ribuan yang 
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lebih besar adalah bilangan yang lebih besar dan proses membandingkan selesai. 

Jika nilai angka itu sama besar maka proses dilanjutkan dengan membandingkan 

nilai angka ribuan. 

Langkah 2. Membandingkan nilai angka ribuan. Jika angka tersebut berbeda maka 

bilangan dengan nilai angka ribuan yang lebih besar adalah bilangan yang lebih 

besar dan proses membandingkan selesai. Jika nilai angka itu sama besar maka 

proses dilanjutkan dengan membandingkan nilai angka ratusan. 

Langkah 3. Membandingkan nilai angka ratusan. Jika angka tersebut berbeda maka 

bilangan dengan nilai angka ratusan yang lebih besar adalah bilangan yang lebih 

besar dan proses membandingkan selesai. Jika nilai angka itu sama besar maka 

proses dilanjutkan dengan membandingkan nilai angka puluhan. 

Langkah 4. Membandingkan nilai angka puluhan. Jika angka tersebut berbeda maka 

bilangan dengan nilai angka puluhan yang lebih besar adalah bilangan yang lebih 

besar dan proses membandingkan selesai. Jika nilai angka itu sama besar maka 

proses dilanjutkan dengan membandingkan nilai angka satuan. 

Langkah 5. Membandingkan nilai angka satuan. Jika angka tersebut berbeda maka 

bilangan dengan nilai angka satuan yang lebih besar adalah bilangan yang lebih 

besar dan proses membandingkan selesai. Jika nilai angka itu sama besar maka 

kedua bilangan itu sama besar dan proses membandingkan selesai. 

Contoh 1. Membandingkan 28.534 dan 32.475. Nilai angka puluh ribuan pada 28.534 

adalah 20.000 sedangkan nilai angka puluh ribuan pada 32.475 adalah 30.000. 

20.000 < 30.000 maka 28.534 < 32.475. 

Contoh 2. Membandingkan 28.534 dan 26.798. Nilai angka puluh ribuan pada kedua 

bilangan adalah sama yaitu 20.000 maka dilanjutkan membandingkan nilai angka 

ribuan. Nilai angka ribuan pada 28.534 adalah 8.000 sedangkan nilai angka ribuan 

pada 26.798 adalah 6.000. Kerena 8.000 > 6.000 maka 28.534 > 26.798. 

 

3. Pembagian dengan cara Mendatar (Menjelaskan teknik pembagian) 

Contoh: 2678 : 13 = ... 

Jawab: (1) 2678 : 13 = (2 ribuan + 6 ratusan + 7 puluhan + 8 satuan) : 13 

(2)       = (2 ribuan : 13) + (6 ratusan : 13) + (7 puluhan : 13) + (8 satuan : 13) 
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(3) Ket. Dua ribuan tidak bisa dibagi 13 dalam arti tidak menghasilkan ribuan 

maka 2 ribuan itu ditukar dengan 20 ratusan sehingga semuanya ada 26 ratusan. 

(4)   = (26 ratusan : 13) + (7 puluhan : 13) + (8 satuan : 13) 

(5)   = (26 ratusan : 13) + (7 puluhan : 13) + (8 satuan : 13) 

(6) Ket. 7 puluhan tidak bisa dibagi 13 dalam arti tidak menghasilkan puluhan 

maka 7 puluhan itu ditukar dengan 70 satuan sehingga semuanya ada 78 satuan. 

(7) = (26 ratusan : 13) + (78 satuan : 13) 

(8) = 2 ratusan + 6 satuan 

(9) = 200 + 6 

(10) = 206. 

Dari langkah (1) s.d. langkah (10) tersebut, yang biasanya ditulis hanya langkah (1), 

(7), (9) dan  (10) dengan sedikit perubahan yaitu 

(1) dan (7) 2678 : 13 = (2600 : 13) + (78 : 13) 

(9)     = 200 + 6 

(10)    = 206. 

 

4. Mendeskripsikan konsep kelipatan dan cara menentukan kelipatan suatu 

bilangan 

a. 3 x 5 = 15; 15 disebut kelipatan 5. 

6 x 3 = 18; 18 disebut kelipatan 3. 

12 x 4 = 48; 48 disebut kelipatan 4. 

b. Cara menentukan kelipatan suatu bilangan adalah dengan mengalikan bilangan itu 

dengan bilangan-bilangan asli. 

Contoh: Kelipatan 6 adalah 1 x 6, 2 x 6, 3 x 6, 4 x 6, 5 x 6, 6 x 6, 7 x 6, ... 

Jadi kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,  ... 

Kelipatan 8 adalah 1 x 8, 2 x 8, 3 x 8, 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8, 7 x 8, ... 

Jadi kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ... 

5. KPK dari Dua Bilangan 

Sebelumnya siswa telah mempelajari konsep kelipatan dan cara menentukan kelipatan 

suatu bilangan. Pengetahuan tersebut digunakan untuk menentukan KPK (Kelipatan 

Persekutuan terKecil) dari dua bilangan. 
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Mencari KPK dua bilangan berarti mencari kelipatan persekutuan (kelipatan yang sama) 

yang paling kecil dari dua bilangan tersebut. 

Langkah-langkah menentukan KPK dua bilangan adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. 

2. Menentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan itu. 

3. Kelipatan persekutuan dari kedua bilangan itu yang nilainya terkecil merupakan 

KPK yang dicari. 

Contoh 

Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, … 

Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, … 

Kelipatan persekutuan 4 dan 3 adalah 12, 24, 36, … 

Jadi KPK dari 4 dan 3 adalah 12. 

Selain itu juga dapat menggunakan Faktorisasi Prima yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut. 

1. Membuat faktorisasi prima dari setiap bilangan itu. Dapat digunakan batuan 

pohon faktor. 

2. Kalikan semua faktor prima yang ada pada kedua bilangan itu tetapi faktor yang 

sama dipakai sekali. Itulah KPK yang dicari. 

Contoh: Tentukan KPK dari 12 dan 18. 

Jawab: Faktorisasi prima dari 

12 = 2 x 2 x 3 

18 = 2 x 3 x 3 

Pada faktorisasi prima itu ada dua faktor persekutuan yaitu 2 dan 3 yang ditandai 

dengan petak persegi panjang. 

Oleh karena itu KPK dari 12 dan 18 adalah 2 x 2 x 3 x 3 = 36. 

 

6. Memecahkan Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan FPB dan KPK 

a. Menyelesaikan masalah yang Berkaitan dengan FPB 

Contoh masalah: Dalam rangkan merayakan ulang tahunnya, Ema membagikan 775 buku 

tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap anak mendapatkan buku tulis 

sama banyak dan pensil sama banyak. (a) Berapa anak yatim piatu paling banyak 
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yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? (b) Berapa buku tulis dan pensil yang 

diterima oleh setiap anak? 

Jawab: Ada 75 buku tulis. Agar setiap anak mendapat buku tulis sama banyak, maka 

buku tulis itu dapat dibagikan kepada: 1 anak, 3 anak, 5 anak, 15 anak, 25 anak, atau 

75 anak. 

Ada 50 pensil. Agar setiap anak mendapat pensil sama banyak, maka pensil tersebut 

dapat dibagikan kepada: 1 anak, 2 anak, 5 anak, 10 anak, 25 anak, atau 50 anak. 

Karena setiap anak mendapat buku tulis sama banyak dan pensil sama banyak, maka 

buku tulis dan pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 5 anak, atau 25 anak. 

Jadi penyelesaian masalah itu adalah sebagai berikut. 

a) Banyak anak yatim piatu paling banyak yang mendapatkan buku tulis dan pensil  

adalah 25 anak. 25 adalah FPB dari 75 dan 50. 

b) Setiap anak mendapatkan 75 : 25 = 3 buku tulis dan 50 : 25 = 2 pensil. 

 

7. Lambang Bilangan Romawi 

Jika pada lambang bilangan Hindu-Arab dikenal 10 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

dan 9; pada lambang bilangan Romawi dikenal 7 angka yaitu  

No. Angka Romawi Lambang Bilangan 

Hindu-Arab 

1. I 1 

2. V 5 

3. X 10 

4. L 50 

5. C 100 

6. D 500 

7. M 1000 

 

Aturan-aturan dalam menulis lambang bilangan Romawi: 

1. Angka yang sama hanya boleh ditulis berurutan paling banyak 3 kali. 

Contoh: III = 1 + 1 + 1 = 3 
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XX = 10 + 10 = 20 

CCC = 100 + 100 + 100 = 300. 

4 tidak boleh ditulis IIII. 

2. Bila angka yang nilainya lebih kecil terletak di kanan angka yang nilainya lebih 

besar, berarti nilai kedua angka dijumlahkan. Sebaliknya, bila angka yang 

nilainya lebih kecil terletak di kiri angka yang nilainya lebih besar, berarti nilai 

angka yang lebih kecil mengurangi nilai angka yang lebih besar. 

Contoh: VII = 5 + 1 + 1 = 7 

XI = 10 + 1 = 11. 

IX = 10 – 1 = 9. 

XL = 50 – 10 = 40. 

3. Angka V dan X masing-masing hanya dapat dikurangi oleh I satu kali, sedangkan 

L hanya dapat dikurangi oleh X juga satu kali. 

Contoh: IX boleh yang berarti 10 – 1 atau 9. 

IIV tidak boleh. 

XXL juga tidak boleh. 

 

8. Konsep Bilangan Bulat 

Bilangan bulat digunakan pada hal-hal berikut: 

a. Suhu 

Suhu positif, misalnya: suhu air mendidih 100
0
C, suhu tubuh manusia yang sehat 

36,5
0
C, suhu siang hari di Kazaktan 35

0
C. 

Suhu nol: suhu air ketika mulai membeku 0
0
C 

Suhu negatif: suhu malam hari di Kazaktan -35
0
C. 

Makin positif suhu berarti makin panas, dan makin negatif suhu berarti makin 

dingin. 

b. Tinggi suatu tempat 

Tinggi positif: tempat-tempat yang letaknya di atas permukaan laut, contoh: (a) 

Stasiun Lempuyangan + ...m, (b) stasiun Tugu +...m, (c) Stasiun Kalimenur +...m, 

Danau Gunung Tujuh di Jambi terletak pada ketinggian 1.950 meter dpl, Candi 

Ijo di Yogyakarta terletak 420 m dpl. (di atas permukaan laut).  
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Tinggi nol: permukaan laut. 

Tinggi negatif: tempat-tempat yang letaknya di bawah permukaan laut, contoh: 

(a) Laut Mati terletak antara -383 meter dan -400 meter, (b) ... 

c. Penulisan lambang bilangan tahun 

Tahun positif: tahun sesudah Masehi (M), misalnya tahun 2010M, tahun 1625M. 

Tahun nol: awal tahun Masehi (tahun kelahiran Kristus/Christ) 

Tahun negatif: tahun sebelum Masehi (SM) atau sebelum kelahiran Kristus (BC- 

Before Christ), misalnya tahun 100 SM (-100), tahun 265 SM(-265). 

 

9. Garis bilangan untuk bilangan bulat 

Cara menggambar garis bilangan untuk bilangan bulat. Langkah-langkahnya: 

a. Menggambar suatu garis. 

 

b. Menempatkan titik-titik dengan jarak yang sama pada garis tersebut. Jarak yang 

sama itu disebut satuan. 

 

c. Pilih suatu titik yang letaknya kira-kira di tengah-tengah garis itu. Pasangkan titik 

tersebut dengan lambang bilangan 0. 

 

 

d. Titik-titik lain dipasangkan dengan suatu lambang bilangan berdasarkan jaraknya 

dari titik 0. Jika suatu titik berada di kanan titik 0, ia dipasangkan dengan lambang 

bilangan positif, jika  berada di kiri titik 0, ia dipasangkan dengan lambang 

bilangan negatif.  

e.     A B C D E F G  H I J K L M 

 

Titik H dipasangkan dengan 1 sebab titik H berjarak 1 satuan di kanan 0. 

Titik K dipasangkan dengan 4 sebab titik K berjarak 4 satuan di kanan 0. 

Titik F dipasangkan dengan -2 sebab titik F berjarak 2 satuan di kiri 0. 

Titik C dipasangkan dengan -5 sebab titik C berjarak 5 satuan di kiri 0. 

f. Jadi garis bilangan itu adalah 

0 

0 
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10. Penjumlahan pada Bilangan Bulat 

Untuk meragakan penjumlahan atau pengurangan pada digunakan alat peraga yang 

disebut  Lampu Bilangan Bulat. Berikut penjelasan singkat tentang alat peraga tersebut. 

Lapu Bilangan Bulat memiliki dua baris lilin yang berdiri pada suatu alas. Baris depan 

adalah barisan lilin hidup (menyala) dan baris belakang adalah barisan lilin mati (padam). 

Lilin hidup mewakili  bilangan bulat positif sedangkan lilin mati mewakili bilangan bulat 

negatif. Satu lilin hidup menyatakan bilangan bulat positif satu (+1), dua lilin hidup 

menyatakan bilangan bulat positif dua (+2), dan seterusnya. Satu lilin mati menyatakan 

bilangan bulat negatif satu (-1), dua lilin mati menyatakan bilangan bulat negatif dua (-2), 

dan seterusnya. Sepasang lilin hidup dan lilin mati menyatakan bilangan bulat nol (0), 

demikian juga dua pasang lilin hidup dan lilin mati menyatakan bilangan bulat nol (0), 

dan seterusnya. 

 

Contoh-contoh: 

1) 3 + (-7) = ... 

Mula-mula diragakan 3 sebagai berikut:  

                                                                                                                      

                LH 

                                                                                                                  

Kemudian pada peragaan itu ditambahkan 7 lampu mati (karena -7) sehingga 

peragaan menjadi sebagai berikut: 

      

                                                                                                                     LM 

                LH 

                                                                                                                 A 

0 
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Dari peragaan terakhir, tiga pasang lampu hidup dan mati menyatakan 0 (nol). 

Sisanya, empat lampu mati menyatakan –4, sehingga 3 + (-7) = -4. 

2) 5 + (-2) = … 

Peragaan 5:                                                                                                                       

                LH 

                                                                                                                  

Ditambah –2 berarti ditambah 2 lampu mati 

                                                                                                                      

                 

                                                                                                                  

Dua pasang lampu hidup dan mati menyatakan nol, sisanya 3 lampu hidup 

menyatakan 3, sehingga 5 + (-2) = 3. 

3) 0 + (-4) = … 

Peragaan 0:                                                                                                                       

                 

                                                                                                                  

Ditambah –4 berarti ditambah 4 lampu mati 

                                                                                                           LM           

                 

                                                                                                                  

Pada peragaan terakhir ada empat lampu mati yang menyatakan –4, sehingga 0 + (-4) 

= -4. 

4) –3 + (-5) = … 

Peragaan –3: 

                                                                                                           LM           
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Ditambah –5 berarti ditambah 5 lampu mati 

                                                                                                           LM           

                 

       

Pada peragaan terakhir ada 8 lampu mati (menyatakan –8), sehingga –3 + (-5) = -8. 

 

11. Pengurangan pada Bilangan Bulat 

Contoh-contoh: 

1) 2 – 5 = … 

Peragaan 2: 

                                                                                                                      

                 

                                                                                                                  

Dikurang 5 berarti diambil 5 lampu hidup sehingga menjadi 

                                                                                                           LM           

                 

       

Pada peragaan terakhir ada 3 lampu mati (menyatakan –3), maka 2 - 5 = -3. 

2) 0 – 4 = … 

Peragaan 0: 

                                                                                                                      

                 

       

Dikurang 4 berarti diambil 4 lampu hidup sehingga menjadi 
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Pada peragaan terakhir ada 4 lampu mati (menyatakan –4), maka 0 - 4 = -4. 

3) 3 – (-4) = … 

Peragaan 3: 

                                                                                                                      

                 

       

Dikurang -4 berarti diambil 4 lampu mati sehingga menjadi 

 

                                                                                                                      

                 

        

Pada peragaan terakhir ada 7 lampu hidup (menyatakan 7), maka 3 – (-4) = 7. 

4) –4 – 2 = … 

Peragaan -4: 

                                                                                                                      

                 

       

 

Dikurangi 2 berarti diambil 2 lampu hidup sehingga menjadi 

 

                                                                                                                      

                 

        

Pada peragaan terakhir ada 6 lampu mati (menyatakan -6), maka -4 – 2 = -6. 

5) 0 – (-5) = … 
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Peragaan 0: 

                                                                                                                      

                 

       

Dikurangi -5 berarti diambil 5 lampu mati sehingga menjadi 

 

                                                                                                                      

                 

        

Pada peragaan terakhir ada 5 lampu hidup (menyatakan 5), maka 0 – (-5) = 5. 

6) –5 – 0 = … 

Peragaan -5: 

                                                                                                                      

                 

       

Dikurangi 0 berarti tidak diambil apa pun sehingga tetap. 

Pada peragaan ada 5 lampu mati (menyatakan -5), maka -5 – 0 = -5. 

7) –6 – (-2) = … 

Peragaan -6: 

                                                                                                                      

                 

       

Dikurangi -2 berarti diambil 2 lampu mati sehingga menjadi 

                                                                                                                      

                 

       

Pada peragaan ada 4 lampu mati (menyatakan -4), maka -6 – (-2) = -4. 

8) –2 – (-6) = … 
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Peragaan -2: 

                                                                                                                      

                 

        

Dikurangi -6 berarti diambil 6 lampu mati sehingga menjadi 

                                                                                                                      

                 

       

Pada peragaan ada 4 lampu hidup (menyatakan 4), maka -2 – (-6) = 4. 

 

12. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perhitungan bilangan bulat 

Contoh masalah (soal cerita) dan penyelesaiannya 

a. Andi sedang menyelam di taman laut. Ia sudah menyelam sedalam 50 m. Kemudian ia 

menyelam lagi sejauh 12 m. Setelah itu ia naik sejauh 30 m. Berapa ketinggian Andi 

sekarang? 

Jawab: Kalimat matematika: -50 + (-12) + 30 = -62 + 30 

= -32 

Jadi ketinggian Andi sekarang = -32 m.  

b. Dua hari yang lalu suhu udara di puncak 5
0
 C. Hai ini suhu turun 8

0
 C. Berapa derajat 

Celcius suhu udara di puncak hari ini?  

Jawab: Kalimat matematika: 5 + (-8) = -3 

Jadi suhu udara di puncak hari ini adalah -3
0
 C. 

 

13. Konsep Pecahan 

a. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan banyaknya bagian dari satu benda 

utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. 

Contoh: Sebuah buah atau kue yang dibagi sama besar untuk dua anak. Maka setiap 

anak mendapat 
2

1
 buah. Pecahan 

2

1
 dibaca “setengah” atau “satu perdua” atau 

“seperdua”. “1” disebut pembilang (1 bagian yang diambil atau 1 bagian yang 
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diperhatikan dari keseluruhan 2 bagian yang sama). “2” disebut penyebut (merupakan 

semua 2 bagian yang sama dari keseluruhan). 

 

 

 

a. 
4

1
   b. 

3

2
    c. 

8

5
. 

Gambar a terdiri dari 4 bagian yang sama, yang diarsir 1 bagian, nilai pecahannya adalah 

4

1
 (satu per empat). 

Gambar b terdiri dari 3 bagian yang sama, yang diarsir 2 bagian, nilai pecahannya adalah 

3

2
 (dua per tiga). 

Gambar c terdiri dari 8 bagian yang sama, yang diarsir 5 bagian, nilai pecahannya adalah 

8

5
 (lima per delapan). 

b. Pecahan sebagai pembagian 

Contoh 1: Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka tiap potong 

disebut 
3

1
 kue. 

Contoh 2. Dua buah apel yang sama besar akan dibagikan kepada 5 orang sehingga setiap 

orang mendapat bagian yang sama besar. Cara membaginya adalah setiap apel dibagi 

menjadi 5 bagian yang sama besar sehingga terjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap 

orang mendapat dua bagian yang bernilai 
5

2
. 

c. Pecahan sebagai perbandingan 

Contoh: Ada satu kumpulan 3 bola merah dan ada satu kumpulan 5 bola hijau. Banyak 

bola merah berbanding banyak bola hijau adalah 3 : 5. Perbandingan 3 : 5 dapat ditulis 

sebagai pecahan 
5

3
 atau 

5

3
 dapat ditulis sebagai 3 : 5. 

14. Pecahan senilai 

Perhatikan dua gambar berikut. 
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  a.    b. 

Bangun a sama luas dengan bangun b. Bangun a disekat menjadi 3 bagian yang sama. 

Bagian yang diarsir pada gambar a meragakan pecahan 
3

2
.  

Bangun b disekat menjadi 6 bagian yang sama. Bagian yang diarsir meragakan pecahan 

6

4
. Bagian yang diarsir pada gambar a sama luas dengan bagian yang diarsir pada 

gambar b, oleh karena itu pecahan 
3

2
 senilai dengan pecahan 

6

4
 atau biasa ditulis 

3

2
 = 

6

4
. 

Pecahan 
6

4
 bisa diperoleh dari pecahan 

3

2
 dengan cara mengalikan pembilang dan 

penyebutnya dengan bilangan 2 sebagai berikut 
32

22

x

x
 = 

6

4
. 

Secara umum, pecahan yang senilai dengan suatu pecahan, misalnya 
5

3
, dapat diperoleh 

dengan cara mengalikan pembilang dan poenyebutnya, 3 dan 5, dengan bilangan yang 

sama. Jadi  

5

3
 = 

52

32

x

x
 = 

10

6
. 

5

3
 = 

53

33

x

x
 = 

15

9
. 

5

3
 = 

54

34

x

x
 = 

20

12
, dan seterusnya. 

Jadi 
5

3
 = 

10

6
 = 

15

9
 = 

20

12
, dan seterusnya. 

 

15. Perkalian Pecahan dengan Pecahan 
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Konsep perkalian pecahan dengan pecahan diperoleh melalui peragaan sebagai berikut. 

Peragaan perkalian pecahan 
4

3
 x 

5

2
 = ... 

4

3
 x 

5

2
 diartikan sebagai 

4

3
 dari 

5

2
. Oleh karena itu yang pertama-tama diragakan 

adalah 
5

2
. Setelah itu peragaan 

5

2
 itu disekat dengan arah yang berbeda (pada 

gambar di bawah, arahnya mendatar) menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian diarsir 

4

3
 dari 

5

2
 itu (pada gambar di bawah ditunjukkan oleh arsiran silang). 

 

 

Keterangan gambar: 

Semua bagian yang diarsir meragakan pecahan 
5

2
.  

Bagian yang diarsir silang meragakan 
4

3
 dari 

5

2
. Padahal bagian yang diarsir silang 

meragakan pecahan 
20

6
. Jadi 

4

3
 x 

5

2
 = 

20

6
. 

b. Peragaan perkalian pecahan 
5

2
 x 

4

3
= ... 

5

2
 x 

4

3
 diartikan sebagai 

5

2
 dari 

4

3
. Oleh karena itu yang pertama-tama diragakan 

adalah 
4

3
. Setelah itu peragaan 

4

3
 itu disekat dengan arah yang berbeda (pada 

gambar di bawah, arahnya tegak) menjadi 5 bagian yang sama. Kemudian diarsir 
5

2
 

dari 
4

3
 itu (pada gambar di bawah ditunjukkan oleh arsiran silang). 

 

 

 

Keterangan gambar: 
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Semua bagian yang diarsir meragakan pecahan 
4

3
.  

Bagian yang diarsir silang meragakan 
5

2
 dari 

4

3
. Padahal bagian yang diarsir silang 

meragakan pecahan 
20

6
. Jadi 

5

2
 x 

4

3
= 

20

6
. 

 

16. Konsep pecahan desimal 

Pecahan desimal merupakan perluasan dari sistem desimal dengan nilai tempat. 

Perluasan tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda koma (,) di kanan angka satuan 

yang disebut koma desimal. Dengan membubuhkan koma desimal itu, maka nilai tempat 

menjadi lebih luas sehingga meliputi tempat-tempat yang bernilai pecahan. Untuk 

memperjelas konsep tersebut, perlu diingat kembali sistem desimal dengan nilai tempat. 

Sistem desimal dengan nilai tempat memberikan nilai kepada suatu angka 

berdasarkan dua hal, yaitu 1) nilai angka tersebut, dan 2) nilai tempat dari angka tersebut. 

Sebagai contoh, pada lambang bilangan 2436, 

Nilai tempat angka 6 adalah 1 sehingga nilai angka 6 adalah 6x1. 

Nilai tempat angka 3 adalah 10 sehingga nilai angka 3 adalah 3x10 atau 30. 

Nilai tempat angka 4 adalah 100 sehingga nilai angka 4 adalah 4x100 atau 400. 

Nilai tempat angka 2 adalah 1000 sehingga nilai angka 2 adalah 2x1000 atau 2000. 

Tampak bahwa nilai tempat angka 4 = 
10

1
x nilai tempat angka 2, 

nilai tempat angka 3 = 
10

1
x nilai tempat angka 4, dan 

nilai tempat angka 6 = 
10

1
x nilai tempat angka 3. 
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Itulah pola nilai tempat angka-angka pada suatu lambang bilangan yaitu nilai tempat 

suatu angka = 
10

1
 x nilai tempat angka yang tepat di kirinya. 

Lambang bilangan 2436 merupakan lambang bilangan bentuk pendek, sedangkan 

bentuk panjangnya adalah 2x1000 + 4x100 + 3x10 + 6x1 atau 2x10
3
 + 4x10

2
 + 3x10

1
 + 

6x10
0
. Jadi ada dua bentuk lambang bilangan yaitu 1) bentu pendek, yang sudah biasa 

kita gunakan dan 2) bentuk panjang, yang disebut juga suku banyak. 

Jika di kanan angka 6 pada lambang bilangan 2436 dibubuhkan koma desimal, 

maka hal itu tidak mengubah nilai tempat angka-angka pada lambang bilangan tersebut 

tetapi memberi nilai tempat kepada angka-angka di kanan koma desimal dengan pola 

nilai tempat yang sama. Sebagai contoh, di kanan angka 6 pada 2436 dibubuhkan koma 

desimal dan angka-angka 8, 7, dan 5 sehingga menjadi 2436,875. Sesuai dengan pola 

nilai tempat angka-angka pada 2436, maka nilai tempat angka-angka di kanan koma 

desimal pada lambang bilangan 2436,875 adalah sebagai berikut. 

Nilai tempat angka 8 adalah 
10

1
x nilai tempat angka 6 = 

10

1
x 1 = 

10

1
. 

Nilai tempat angka 7 adalah 
10

1
x nilai tempat angka 8 = 

10

1
x

10

1
 = 

100

1
. 

Nilai tempat angka 5 adalah 
10

1
x nilai tempat angka 7 = 

10

1
x

100

1
 = 

1000

1
. 

Jika di kanan angka 5 pada lambang bilangan 2436,875 masih ada angka-angka lain, 

maka nilai tempat angka-angka itu mengikuti pola tersebut. 

Karena nilai tempat angka-angka di kanan koma desimal adalah 
10

1
, 

100

1
, 

1000

1
, 

dan seterusnya, maka didefinisikan pecahan desimal sebagai berikut. 

Definisi: 
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Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. 

Dengan kata lain pecahan yang penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000 dan 

seterusnya adalah bukan pecahan desimal. 

Pecahan desimal bisa dinyatakan dalam dua bentuk/lambang yaitu lambang biasa 

dan lambang desimal. Berikut disajikan beberapa contoh. 

Pecahan desimal dalam No. 

Lambang biasa Lambang desimal 

1. 

10

3
 

0,3 

2. 

100

24
 

0,24 

3. 

100

8
 

0,08 

4. 

1000

436
 

0,436 

5. 

10000

52
 

0,0052 

 

Mengapa 
10

3
 dengan lambang desimal ditulis 0,3? Karena 

10

3
 = 0x1 + 3x

10

1
 sesuai 

dengan bentuk panjang dari 0,3 yaitu 0x1 + 3x
10

1
. 

Mengapa 
100

8
 dengan lambang desimal ditulis 0,08? Karena 

100

8
 = 0x1 + 0x

10

1
 + 

8x
100

1
 sesuai dengan bentuk panjang dari 0,08 yaitu 0x1 + 0x

10

1
 + 8x

100

1
. 

 


