
Bilangan Cacah 

 

A. Penjumlahan pada Bilangan Cacah 

Pada awalnya siswa belajar penjumlahan dengan menggunakan objek. 

Misalnya: Jika dua apel dan tiga apel diambil dari suatu keranjang buah maka 

banyaknya apel yang terambil dari keranjang adalah penjumlahan 2 + 3. 

Sifat-sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah. 

1. Bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. 

2. Memiliki identitas penjumlahan yaitu nol. 

3. Berlaku sifat asosiatif (pengelompokan) pada operasi penjumlahan. 

4. Sifat komutatif pada penjumlahan 

 

B. Pengurangan pada Bilangan Cacah 

Pengurangan dapat dipahami sebagai pengambilan suatu objek dari suatu 

kumpulan objek. 

Ada beberapa konsep pengurangan, yaitu: 

1. Konsep mengambil 

Contoh: 

Ada 9 kue di atas piring. Jika 4 kue diambil oleh bibi, berapa banyaknya kue 

yang tersisa? 

 

2. Konsep membandingkan 

Contoh: 

Ani memiliki 9 kue. Sedangkan Ita memiliki 4 kue. Berapa lebihnya kue Ani 

dari kue Ita? 

 

3. Konsep menambahkan bilangan yang sesuai 

Contoh: 



Di atas piring sudah ada 4 kue. Jika Adisa ingin mengisi piring tersebut 9 kue, 

maka berapa banyaknya kue yang harus ditambahkan pada piring tersebut? 

 

C. Perkalian 

Untuk bilangan cacah r dan s, hasil dari r dan s adalah jumlah s sebanyak r 

kali. Algoritma menggunakan perkalian bersusun. 

 

D. Pembagian pada Bilangan Cacah 

Definisi pembagian. Untuk bilangan bulat r dan s, dengan s ≠ 0, hasil bagi dari r 

dibagi oleh s, ditulis r : s, adalah bilangan bulat k, jika itu ada, sedemikianhingga 

r = s x k. 

Konsep pembagian ada dua, yaitu yang pertama adalah konsep partisi dan yang 

kedua adalah konsep pengukuran atau pengurangan berulang. 

 

E. Aturan Penyelesaian Operasi 

Aturan untuk urutan operasi meliputi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian jika tidak ada kurung: 

1. Perkalian dan pembagian diselesaikan dari kiri ke kanan. 

2. Penjumlahan dan pengurangan diselesaikan dari kiri ke kanan. 

3. Perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. 
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