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� Sifat-sifat 
� Relasi Urutan
� Garis Bilangan
� Pertidaksamaan – 1



Sistem bilangan real

� Sistem bilangan real R adalah himpunan 
bilangan real yang disertai dengan operasi 
penjumlahan dan perkalian sehingga 
memenuhi aksioma lapangan, urutan dan 
kelengkapan.kelengkapan.

� Kata aksioma dalam matematika juga 
disebut postulat yaitu suatu titik awal dari 
sistem logika. Misalnya, 1+1=2



Sistem bilangan real

� Suatu aksioma adalah basis dari sistem 
logika formal yang bersama-sama dengan 
aturan inferensi mendefinisikan logika.

� Tertarik lebih lanjut aksioma lapangan, urutan � Tertarik lebih lanjut aksioma lapangan, urutan 
dan kelengkapan. Klik 
1. http://ariaturns.wordpress.com/2009/08/14/defini

si-dan-aksioma/
2. http://sjamsoeri.wordpress.com/2010/08/06/lapa

ngan-terurut/
3. www.google.com ☺



Sistem bilangan real

� Himpunan adalah sekumpulan obyek/unsur
dengan kriteria/syarat tertentu. 

� Unsur-unsur dalam himpunan S disebut
anggota (elemen) S. anggota (elemen) S. 

� Himpunan yang tidak memiliki anggota
disebut himpunan kosong, ditulis dengan
notasi φ atau {   }.



Sistem bilangan real

� Jika a merupakan anggota himpunan S, 
maka dituliskan       dan dibaca “a elemen S”. 

� Jika a bukan anggota himpunan S, maka 
dituliskan      dan dibaca “a bukan elemen S”.

Sa ∈

Sa ∉dituliskan      dan dibaca “a bukan elemen S”.



Sistem bilangan real

� Himpunan dapat dinyatakan dalam 2 cara
� Mendaftar seluruh anggotanya. 

}9,8,7,6,5,4,3,2,1{=A

� Menuliskan syarat keanggotaan yang dimiliki oleh 
seluruh anggota suatu himpunan tetapi tidak 
dimiliki oleh unsur-unsur yang bukan anggota 
himpunan tersebut. 
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Sistem bilangan real
Struktur Bilangan

Sumber : Mulyana, 2005



Sistem bilangan real



Sistem bilangan real



Notasi Selang



Kalimat matematis

� Kalimat matematis adalah kalimat yang 
memiliki nilai salah atau benar.  

� Jika nilainya dapat  ditentukan  secara  
langsung  tanpa  sebuah  proses langsung  tanpa  sebuah  proses 
perhitungan,  maka  kalimat  matematis 
dinamakan  kalimat  tertutup.    

� Sedangkan  jika  tidak  langsung  (nilainya  
harus  dicari  melalui sebuah proses 
perhitungan) dinamakan kalimat terbuka.



Kalimat matematis



Kalimat matematis

Sumber : Mulyana, 2005



Persamaan

� Persamaan kuadrat



Persamaan

� Persamaan kuadrat



Persamaan

� Persamaan kuadrat



Persamaan

� Persamaan kuadrat



Pertidaksamaan

� Perubah (variable) adalah lambang (symbol) 
yang digunakan untuk menyatakan sebarang 
anggota suatu himpunan. 

� Pertidaksamaan (inequality) adalah � Pertidaksamaan (inequality) adalah 
pernyataan matematis yang memuat satu 
perubah atau lebih dan salah satu tanda 
ketidaksamaan (<, >, ≤, ≥). 

� Contoh :                               dan 172 +≤− xx 1
3
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Pertidaksamaan

� Menyelesaikan suatu pertidaksamaan memiliki arti 
mencari seluruh bilangan real yang dapat dicapai 
oleh perubah-perubah yang ada dalam 
pertidaksamaan tersebut sehingga pertidaksamaan 
tersebut menjadi benar.tersebut menjadi benar.

� Himpunan semua bilangan yang demikian ini disebut 
penyelesaian. 

� Sifat-sifat dan hukum dalam R sangat membantu 
dalam mencari penyelesaian suatu pertidaksamaan.



Pertidaksamaan
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Pertidaksamaan

Contoh 2 :

Tentukan penyelesaian pertidaksamaan

0652 >+− xx



Pertidaksamaan

Dengan memfaktorkan ruas kiri pertidaksamaan, 
maka diperoleh:

( )( ) 032 >−− xx

Ruas kiri pertidaksamaan bernilai nol jika

3atau2 == xx

Selanjutnya, ke dua bilangan ini membagi garis
bilangan menjadi 3 bagian:

3dan,32,2 ><<< xxx



Pertidaksamaan



Pertidaksamaan

� Rangkuman uraian di atas dapat dilihat pada 
Tabel di bawah ini.

Tanda nilai Kesimpulan
.█
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Pertidaksamaan dipenuhi.
Pertidaksamaan tidak 

dipenuhi.
Pertidaksamaan dipenuhi.

2−x 3−x )3)(2( −− xx
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Jadi, penyelesaian pertidaksamaan adalah { }3atau2 ><∈ xxx R

.█



Pertidaksamaan

Coba kita kerjakan soal berikut ini

Silakan maju , dapatkan poin bonus



Kata motivasi pertemuan iniKata motivasi pertemuan iniKata motivasi pertemuan iniKata motivasi pertemuan ini

SetengahSetengahSetengahSetengah----setengahsetengahsetengahsetengah

Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, Siapapun orangnya , betapapun pandainya, 

kalau hidup setengahkalau hidup setengahkalau hidup setengahkalau hidup setengah----setengah, takkan setengah, takkan setengah, takkan setengah, takkan 

sampai kemanapun, kecuali sampai lokasi sampai kemanapun, kecuali sampai lokasi sampai kemanapun, kecuali sampai lokasi sampai kemanapun, kecuali sampai lokasi 

gagal ( Amri , DT Bandung )gagal ( Amri , DT Bandung )gagal ( Amri , DT Bandung )gagal ( Amri , DT Bandung )



Agenda Pekan Berikutnya

� Bilangan Real dan Notasi Selang
� Pertaksamaan
� Nilai Mutlak
� Sistem Koordinat Cartesius dan Grafik

Persamaan

Baca bahan yang sudah anda punya


