
Bilangan Bulat 

A. Pengenalan Bilangan Bulat 

Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, 

dan bilangan bulat positif. 

 

 

Bilangan yang berjarak 1 satuan disebelah kanan 0 adalah +1 (dibaca 

positif 1), sedangkan yang berjarak 1 satuan disebelah kiri 0 adalah bilangan -1 

(dibaca negatif 1). 

Untuk mempermudah pengenalan bilangan bulat positif dan bilangan bulat 

negatif, dapat juga dikenalkan melalui kegiatan atau kejadian yang saling 

bertentangan di sekitar kita, misalnya: 

 Jika berjalan kearah utara disebut ke arah positif, maka berjalan kearah selatan 

disebut ke arah negatif. 

 Jika berbuat baik diartikan sebagai perbuatan positif, maka berbuat buruk 

diartikan sebagai perbuatan negatif. 

 Hutang diartikan sebagai bilangan negatif, misalnya hutang 100 rupiah sama 

halnya punya uang -100 rupiah. 

 

B. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

1. Permainan Baris Berbaris 

Pada permainan ini diperlukan sarana lantai bertegel atau halaman tanah yang 

diberi tanda seperti lantai bertegel disesuaikan dengan keadaan sekitar. 

Aturan permainan baris berbaris adalah sebagai berikut: 
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maju mundur 

positif negatif 



 Peraga awalnya berdiri pada angka nol dan mengahadap ke kanan. 

 Bilangan positif A didefinisikan dengan bergerak maju A langkah. 

 Bilangan negatif B (-B) didefinisikan dengan bergerak mundur B langkah. 

 Operasi penjumlahan diartikan tidak mengubah arah. 

 Operasi pengurangan diartikan balik kanan. 

 Hasil penjumlahan atau pengurangan ditunjukkan tempat terakhir berdiri 

dihitung dari nol 

 

 

         

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

         

 

Contoh: 

 Operasi penjumlahan 3 + (-2)? 

1) Seorang peraga awalnya berdiri pada angka nol dan menghadap ke 

kanan. 

       

-2 -1 0 1 2 3 4 

2) Bergerak maju tiga langkah 

       

-2 -1 0 1 2 3 4 

3) Arah tetap ke kanan karena operasi tambah 

4) Mundur dua langkah 

       

-2 -1 0 1 2 3 4 

5) Hasilnya adalah peraga pada posisi1. Jadi, 3 + (-2) = 1. 

kanan kiri 



 

 Operasi pengurangan (-1) – (-3)? 

1) Seorang peraga awalnya berdiri pada angka nol. 

      

-2 -1 0 1 2 3 

2) Bergerak mundur satu langkah. 

      

-2 -1 0 1 2 3 

3) Arah berbalik karena operasi pengurangan. 

      

-2 -1 0 1 2 3 

4) Mundur 3 langkah. 

      

-2 -1 0 1 2 3 

5) Hasilnya adalah peraga pada posisi 2. Jadi, (-1) – (-3) = 2. 

 

2. Garis Bilangan 

Aturan penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan 

sama dengan aturan penjumlahan dan pengurangan menggunakan permainan 

baris berbaris. 

Aturan permainan garis bilangan sebagai berikut: 

 Sumbu garis bilangan positif mengahadap ke kanan, negatif ke kiri. 

 Awalnya anak panah pada angka nol dan menghadap ke kanan. 

 Bila positif A didefinisikan dengan bergerak maju A langkah. 

 Bila negatif B (-B) didefinisikan dengan bergerak mundur B langkah. 

 Operasi penjumlahan diartikan tidak mengubah arah. 

 Operasi pengurangan diartikan balik arah. 



 Hasil penjumlahan atau pengurangan ditunjukkan tempat anak panah 

berada. 

 

Contoh: penyelesaian operasi penjumlahan3 + 2 sebagai berikut: 

1. Mula-mula anak panah berada pada nol menghadap ke kanan. 

2. Bilangan pertama adalah 3, sehingga anak panah bergerak maju 3 satuan. 

3. Operasi selanjutnya adalah operasi penjumlahan, sehingga arah anak 

panah tetap. 

4. Bilangan kedua adalah positif 2, sehingga anak panah bergerak maju 2 

satuan. 

5. Hasilnya dari nol sampai bilangan yang ditunjukkan oleh anak panah yang 

terakhir yaitu 5. 

 

 

 

3. Kartu bilangan 

Kartu bilangan terdiri dari dua set kartu berbentuk persegi panjangberukuran 4 

cm x 6 cm (atau lainnya yang penting kongruen) dengan dua warna berbeda, 

misalnya hitam dan putih, masing-masing set terdiri 20 kartu. Kartu-kartu ini 

disusun secara berpasangan atas bawah (misalnya atas putih dan bawah 

hitam). Aturannya adalah sebagai berikut: 

 Buat kesepakatan untuk menetapkan kartu positif dan kartu negatif. 

Misalnya tetapkan kartu warna putih sebagai kartu positif dan kartu hitam 

sebagai kartu negatif. 

1 0 -1 -2 2 3 4 5 6 

2 

3 

5 



 Definisikan bilangan nol sebagai semua kartu berpasangan, artinya 

banyaknya kartu putih sama dengan kartu hitam. 

         

Gambar salah satu susunan yang 

mendefinisikan bilangan 0. 
         

         

 

 Definisikan suatu bilangan bulat positif sebagai banyaknya kartu putih 

yang tidak berpasangan. 

     

Jika ada 2 kartu putih yang tidak berpasangan maka ini 

menunjukkan bilangan positif dua (2). 
     

     

 

 Definisikan suatu bilangan bulat negatif sebagai banyaknya kartu hitam 

yang tidak berpasangan. 

     

Jika ada 2 kartu hitam yang tidak berpasangan maka ini 

menunjukkan bilangan negatif 2 (-2). 
     

     

Aturan operasi penjumlahan 

Penjumlahan diartikan sebagai menambah kartu. 

Langkah-langkah pengerjaan operasi penjumlahan sebagai berikut: 

a. Definisikan bilangan pertama menggunakan kartu-kartu. 

b. Tambahkan kartu sesuai dengan bilangan yang kedua. 

c. Susunan terakhir menunjukkan bilangan hasil penjumlahan. 

Contoh: 

2 + 3? 

a) Definisikan bilangan pertama (2), yaitu susunan karti dengan dua kartu 

putih tidak berpasangan, salah satu susunannya. Adalah 



     

     

     

 

b) Tambahkan 3 kartu putih pada susunan bagian atas sehingga terbentuk 

susunan baru. 

           

           

           

 

c) Hasilnya 5 kartu putih tidak berpasangan, artinya 2 + 3 = 5. 

 

Aturan operasi pengurangan 

Pengurangan diartikan sebagai mengambil kartu. 

Langkah-langkah pengerjaan operasi pengurangan sebagai berikut: 

a. Definisikan bilangan pertama menggunakan kartu-kartu. 

b. Ambil kartu sesuai dengan bilangan yang kedua. 

c. Susunan terakhir menunjukkan bilangan hasil pengurangan. 

Contoh: 

2 – (-3) 

a) Definisikan bilangan pertama (2) 

             

             

             

 

 

 

 



b) Ambil 3 kartu hitam 

             

             

             

 

c) Hasilnya 5 kartu putih tidak berpasangan, artinya 2 – (-3) = 5 

 

C. Operasi Perkalian Bilangan Bulat 

1. Permainan Dosa dan Pahala 

Aturan permainan ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat, yaitu: 

Bilangan pertama   melakukan : positif 

  tidak melakukan : negatif 

Bilangan kedua    perbuatan baik : positif 

  perbuatan buruk : negatif 

Bilangan hasil   mendapat pahala : positif 

  mendapat dosa : negatif 

 

Sehingga pengajaran bilangan bulat dengan menggunakan aturan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif hasilnya 

adalah bilangan positif sesuai dengan melakukan (positif) perbuatan 

baik(positif) mendapat pahala (positif). 

b. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif hasilnya 

adalah bilangan bulat negatif sesuai dengan melakukan (positif) perbuatan 

buruk (negatif) mendapat dosa (negatif). 

c. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif hasilnya 

adalah bilangan bulat negatif sesuai dengan tidak melakukan (negatif) 

perbuatan baik (positif) mendapat dosa (negatif). 



d. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif hasilnya 

adalah bilangan bulat positif sesuai dengan tidak melakukan (negatif) 

perbuatan buruk (negatif) mendapat pahala (positif) 

 

2. Garis Bilangan 

Ketentuan-ketentuan operasi perkalian bilangan bulat dengan garis bilangan 

adalah: 

Misalnya untuk perkalian a x b 

a) Posisi awal pada titik nol dan menghadapa ke 

 Kanan jika b > 0 

 Kiri jika b < 0 

b) Bergerak 

 Maju jika a > 0 

 Mundur jika a < 0 

c) Hasilnya adalah posisi bilangan pada kedudukan akhir 

Contoh: 

 3 x 2 

 

 

 

 

 

-2 -1 0 6 5 4 3 2 7 1 

-2 -1 0 6 5 4 3 2 7 1 



 3 x -2 

 

3. Menggunakan Pola 

a. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif menggunakan 

penjumlahan berulang. 

Contoh: 4 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24 

b. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif 

menggunakan penjumlahan berulang. 

Contoh: 4 x (-6) = (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) = -24 

c. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif 

menggunakan pola: 

Contoh: untuk menjelaskan (-2) x 3 kita menggunakan pola sebagai 

berikut: 

 Kita mengalikan bilangan bulat positif (misalkan dipilih 2) dengan 3 

kemudian bilangan yang depan diturunkan satu. Hasilnya dicari 

dengan melihat pola, selalu turun 3 sehingga diperoleh hasil perkalian 

bilangan positif dengan bilangan negatif. 

 2 x 3 =  6 

 1 x 3 =  3 

 0 x 3 =  0 

-1 x 3 = -3 

-2 x 3 = -6 

-7 -6 -5 1 0 -1 -2 -3 2 -4 

-7 -6 -5 1 0 -1 -2 -3 2 -4 



 

d. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif 

Penyelesain perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan pola. Bilangan pengali turun satu, 

bilangan yang dikali tetap (bilangan negatif) akan tampak bahwa hasil 

kalinya naik. 

Contoh perkalian -2 x -3. 

Depan turun satu 

   2 x (-3) = -6 

   1 x (-3) = -3 

   0 x (-3) =  0 

(-1) x (-3) =  3 

(-2) x (-3) =  6 

Hasilnya naik tiga 

 

Setelah diberikan beberapa contoh, siswa diajak untuk membuat 

kesimpulan bahwa: 

 Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif hasilnya 

bilangan bulat positf. 

 Perkalian bilangan bulat postif dengan bilangan bulat negatif hasilnya 

bilangan bulat negatif. 

 Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif hasilnya 

bilangan bulat negatif. 

 Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif hasilnya 

bilangan bulat negatif. 

 

D. Operasi Pembagian 

Pada dasarnya operasi pembagian adalah mencari faktor bilangan yang belum 

diketahui. 

Seperti: 2 x n = 6, berapakah n? 



Sehingga operasi pembagian didefinisikan sebagai lawan operasi perkalian 

sehingga pernyataan di atas sama dengan 6 : 2 = n 

Dengan demikian penjelasan operasi pembagian menggunakan operasi perkalian 

a : b = c berarti b x c = a; b ≠ 0. 

Ketentuan-ketentuan dalam operasi pembagian dengan garis bilangan: 

Misalnya untuk pembagian a : b 

1. Posisi awal pada skal nol dan menghadap ke 

 Kanan jika b > 0 

 Kiri jika b < 0 

2. Tandai posisi a 

3. Bergerak menuju bilangan a dalam garis bilangan dengan setiap langkah 

menempuh (b) skala. 

4. Jika pada waktu bergerak, gerakannya maju, maka hasilnya bilangan positif. 

Jika gerakannya mundur hasilnya bernilai negatif. 

5. Angka yang menunjukkan hasilnya adalah berapa banyaknya loncatan dari nol 

sampai ke a. 

Contoh: 

1) 6 : 2 = 

 

Pada kedudukan awal, anak panah berada pada nol. Karena b > 0 maka anak 

panah menghadap ke kana. Tandai posisi a yaitu 6. Selanjutnya bergerak 

meloncat dari nol ke 6. Setiap loncatan menempu jarak 2 satuan. Ternyata 

-2 -1 0 6 5 4 3 2 7 1 

-2 -1 0 6 5 4 3 2 7 1 

3 2 1 



banyaknya lompatan ada 3 dan arah loncatan maju. Sehingga hasil 

pembagian dari 6 : 2 adalah positif 3. Jadi, 6 : 2 = 3. 

 

 

2) -4 : -2 = 

 

Pada kedudukan awal, anak panah berada pada nol. Karena b < 0 maka anak 

panah menghadap ke kiri. Tandai posisi a yaitu -4. Selanjutnya bergerak 

meloncat dari nol ke -4. Setiap loncatan menempu jarak 2 satuan. Ternyata 

banyaknya lompatan ada 2 dan arah loncatan maju. Sehingga hasil dari 

pembagian -4 : -2 adalah postif 2. Jadi, -4 : -2 = 2. 

 

E. Sifat-Sifat Bilangan Bulat 

1. Tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. 

2. Berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan dan perkalian. 

3. Memiliki unsur identitas 

4. Memiliki invers 

5. Berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dan perkalian. 

6. Berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan pada operasi 

penjumlahan dan perkalian. 

 

 

 

-7 -6 -5 1 0 -1 -2 -3 2 -4 

-7 -6 -5 1 0 -1 -2 -3 2 -4 

2 1 
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