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KONSEP DASAR ALJABAR 

 
Selamat bertemu dalam inisiasi pertama mata kuliah Pemecahan Masalah 

Matematika. Semoga Anda sehat dan siap mengikuti inisiasi pertama ini. Topik yang 
akan didiskusikan pada inisiasi pertama ini adalah mengenai persamaan dan 
pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan dibahas dalam bahan ajar cetak unit 
2 khususnya subunit 1 dan 2. Silahkan Anda mengkaji unit tersebut sebelum 
mengikuti diskusi kali ini agar Anda tidak mengalami kesulitan. Kompetensi yang 
harus Anda kuasai setelah inisiasi ini adalah mampu  

1. menyelesaikan persamaan baik linear maupun kuadrat 
2. menyelesaikan pertidaksamaan baik linear maupun kuadrat 
3. menyajikan penyelesaian pertidaksamaan dengan garis bilangan 

Topik persamaan dan pertidaksamaan merupakan salah satu prasyarat pengetahuan 
yang harus Anda kuasai dalam mempelajari pemecahan masalah matematika 
khususnya dalam bidang aljabar. Berikut ini ringkasan materi mengenai persamaan 
dan pertidaksamaan. Silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga 
Anda dapat mengerjakan tugas yang diberikan pada akhir inisiasi 1 ini. 
 
Persamaan 

Persamaan adalah suatu pernyataan atau kalimat matematika terbuka yang 
menyatakan hubungan sama dengan antara ruas kiri sama dan ruas kanan dimana 
antara ruas kiri dan ruas kanan diberi tanda ”=”. Suatu konstanta dikatakan sebagai 
penyelesaian persamaan jika variabel dalam persamaan diganti dengan konstanta 
tersebut menghasilkan pernyataan yang benar. Persamaan yang akan kita bahas 
adalah persamaan linear dan kuadrat. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang 
pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 1. Secara simbolik, persamaan linear 
adalah persamaan yang berbentuk 0=+ bax  dengan Rba ∈,  dimana R adalah 
himpunan bilangan real dan  0≠a . Manipulasi aljabar yang dapat dilakukan untuk 
menyelesaikan persamaan linear adalah sebagai berikut. 

a. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama 
b. Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama 

Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya 
adalah 2. Secara simbolik, persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk 

 dengan 02 =++ cbxax Rcba ∈,,  dimana R adalah himpunan bilangan real dan 
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0≠a . Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, dibutuhkan sebuah aturan yang 
disebut aturan faktor nol yaitu jika  0=ab  maka 0=a  atau . Cara 
penyelesaian persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. 

0=b

a. Dengan aturan faktor nol 
b. Dengan menggunakan akar kuadrat 
c. Dengan menfaktorkan 
d. Dengan menggunakan rumus 

 
Pertidaksamaan 

 Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan atau kalimat matematika 
terbuka yang menyatakan hubungan tidak sama dengan antara ruas kiri dan ruas 
kanan. Biasanya diantara ruas kiri dan ruas kanan diberi tanda ”>”, ”≥”, ”≤” atau 
”<”. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang pangkat tertinggi pada 
variabelnya sama dengan 1. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dapat 
dilakukan manipulasi-manipulasi aljabar seperti pada penyelesaian persamaan linear. 
Tetapi harus diingat bahwa jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi 
dengan bilangan negatif yang sama maka akan merubah tanda yang ada di antara 
ruas kiri dan ruas kanan. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang 
mempunyai pangkat tertinggi 2 pada variabelnya. Untuk mempermudah penyelesaian 
pertidaksamaan kuadrat, diandaikan pertidaksamaan itu menjadi persamaan kuadrat 
sehingga kita dapat menentukan nilai x yang menjadi batas daerah pada garis 
bilangan. Selanjutnya untuk menentukan semua nilai x yang memenuhi persamaan 
kuadrat tersebut, dilakukan pengujian dengan cara memasukkan bilangan yang 
terletak pada masing-masing daerah pada garis bilangan.  

 
Sistem Persamaan Linear 
Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang saling berkaitan. 
Persamaan linear disini khusus persamaan linear dengan dua peubah atau variabel. 
Menyelesaikan sistem persamaan linear adalah bagaimana mencari nilai pengganti 
untuk variabel sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Ada tiga masalah dalam 
menyelesaikan sistem persamaan linear yaitu: 

1. ada tidaknya penyelesaian 
2. metode penyelesaian  
3. deskripsi selengkapnya mengenai penyelesaian tersebut. 

Biasanya ada dua macam metode yang sering digunakan dalam menyelesaikan 
sistem persamaan linear yaitu metode substitusi dan eliminasi. Untuk menyelesaikan 
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sistem persamaan linear dua peubah dengan menggunakan metode substitusi, 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Dipilih salah satu persamaan linear yang sederhana, kemudian nyatakan x 
sebagai y atau sebaliknya. 

2. Masukkan (substitusikan) salah satu  variabel yang diperoleh pada langkah 
pertama ke variabel yang lain sampai diperoleh nilai variabel-variabel 
tersebut. 

Sedangkan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode 
eliminasi dilakukan dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel 
dengan menggunakan manipulasi aljabar sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. 
 
 Bagaimana Saudara, apakah ringkasan materi mengenai persamaan dan 
pertidaksamaan dapat membuat Anda mengingat materi ini yang telah Anda baca 
pada unit 2? Semoga demikian adanya. Ingatlah bahwa materi unit 2 ini merupakan 
syarat pengetahuan awal yang harus Anda kuasai untuk mencapai kompetensi mata 
kuliah pemecahan masalah matematika. Berikut ini tugas yang harus Anda kerjakan 
untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman Anda terhadap materi unit 2 ini.  

1. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear 135 −=+ xx . 
2. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat . 12 2 =− xx

3. Tentukan jenis pertidaksamaan 5
1
3
≥

−
+

x
x  dan tentukan penyelesaiannya. 

4. Tentukan jenis pertidaksamaan 
x

x 76 ≤−  dan tentukan penyelesaiannya. 

Selamat mengerjakan dan ingat tugas pada inisiasi 1 ini harus Anda kirimkan paling 
lambat dua minggu setelah pengiriman inisiasi ini, melalui email kepada tutor online 
Anda. Umpan balik dari tutor online akan dapat Anda terima paling lambat 1 minggu 
setelah batas akhir pengiriman sekaligus Anda akan menerima tugas tutorial online 1 
untuk memperoleh nilai yang memiliki kontribusi pada nilai akhir Anda. Jika Anda 
mengalami kesulitan, Anda dapat menghubungi tutor online melalui email atau Anda 
bisa mendiskusikannya dengan rekan sekelompok melalui mailing list yang telah 
disediakan. Sampai jumpa dan tetap semangat. 
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