Pembinaan
Matematika Dasar
MENCARI NILAI VARIABEL

Menentukan Nilai Variabel (1)
Variabel atau peubah adalah huruf atau simbol (bukan angka)
yang menggantikan bilangan yang belum diketahui nilainya.
Contoh 1:
2a = 3 + 5
Maka, variabel pada persamaan di atas adalah “a”

Contoh 2:
b
3= 4
Maka, variabel pada persamaan di atas adalah “b”

Menentukan Nilai Variabel (2)
Nilai variabel yang akan kita tentukan adalah variabel pada suatu persamaan
linear, yaitu suatu persamaan yang nilai variabelnya berpangkat satu.

Dalam suatu operasi aljabar, suatu persamaan terbagi dalam kelompok ruas
kiri dan ruas kanan.
Contoh:
a=b
Maka,
a berada pada ruas kiri
b berada pada ruas kanan
Suatu variabel dapat ditentukan nilainya jika hanya ada satu variabel dalam
operasi tersebut.
Jika terdapat dua atau lebih variabel, maka operasi perhitungan tidak dapat
dilanjutkan.

Menentukan Nilai Variabel (3)
Untuk menentukan nilai variabel, maka kita harus memosisikan variabel tersebut
“sendirian saja” pada suatu ruas (baik di ruas kiri maupun kanan). Dan pastikan
pula variabel bertanda positif (+) untuk mempermudah perhitungan.
Jadi, jika dalam operasi aljabar suatu variabel dan bilangan lainnya berada pada
ruas yang sama, maka bilangan lain tersebut harus “dipindahkan” terlebih
dahulu dari ruas tersebut atau biasa dikenal dengan istilah “pindah ruas”.
Contoh:
2a = 3 + 5 (di ruas kiri angka 2 dan a berada di ruas yang sama, maka 2 harus pindah ruas)
Teknik “pindah ruas” untuk operasi penjumlahan/pengurangan dengan
perkalian/pembagian berbeda, maka kita harus mengenali terlebih dahulu jenis
operasi aljabar suatu variabel.

Menentukan Nilai Variabel (4)
Dalam menentukan nilai variabel, terdapat dua jenis operasi yang
harus dibedakan, yaitu:
1. Penjumlahan/pengurangan, dimana dalam salah satu ruas
yang ada variabelnya, antara variabel dengan bilangan
dibatasi oleh tanda +/– (contoh: 5 = 2 – a )
2. Perkalian/pembagian, dimana dalam salah satu ruas yang ada
variabelnya, antara variabel dengan bilangan tidak dibatasi
oleh tanda +/– (contoh: 3a = 6 )
Untuk mempermudah dalam penentuan nilai variabel maka
kondisikan variabel sebagai suatu pembilang (bagian atas
pada suatu operasi pecahan)

Menentukan Nilai Variabel (5)
Perhatikan ruas yang terdapat variabelnya!
5=2–a

Variabel terdapat di ruas kanan dan bertanda negatif

Operasi pada variabel tersebut adalah penjumlahan/pengurangan
Variabel sebagai suatu pembilang

4
3= a

Variabel terdapat di ruas kanan dan bertanda positif
Operasi pada variabel tersebut adalah perkalian/pembagian
Variabel sebagai suatu penyebut

2a = 3 – 4

Variabel terdapat di ruas kiri dan bertanda positif

Operasi pada variabel tersebut adalah perkalian/pembagian
Variabel sebagai suatu pembilang

Variabel pada Operasi Penjumlahan/Pengurangan

Dalam operasi penjumlahan/pengurangan, biasanya suatu
variabel sudah berada pada posisi sebagai pembilang
sehingga yang perlu dilakukan adalah mengondisikan
variabel tersebut “sendirian saja” dalam satu ruas tertentu.
5=2+a
pada persamaan ini variabel tidak “sendirian saja” dalam satu ruas
3a = 4 – 8
pada persamaan ini variabel tidak “sendirian saja” dalam satu ruas
-7 + 2 = a
pada persamaan ini variabel sudah “sendirian saja” dalam satu ruas
Jika ada bilangan lain yang satu ruas dengan variabel, maka
bilangan tersebut harus “pindah ruas”

Variabel pada Operasi Penjumlahan/Pengurangan

Dalam operasi penjumlahan/pengurangan, jika suatu bilangan
pindah ruas ke kiri atau kanan, maka tanda (+/–) dari
bilangan tersebut berubah menjadi kebalikannya (+ menjadi –
atau – menjadi +).
Contoh:
5=2+a

Variabel sudah bernilai positif, maka variabel tidak perlu pindah ruas

Posisikan variabel “sendirian saja” di ruas kanan, maka pindahkan 2 ke ruas kiri

5 – 2 = a Jika variabel sudah “sendirian saja” maka nilai variabel dapat dihitung
3 = a atau a = 3

Contoh Soal
Variabel pada Operasi Penjumlahan/Pengurangan
5 = 2 – a Variabel bernilai negatif, maka pindahkan ke ruas kiri menjadi
5 + a = 2 Posisikan variabel “sendirian saja” di ruas kiri, maka pindahkan 5 ke ruas kanan
a = 2 – 5 Jika variabel sudah “sendirian saja” maka nilai variabel dapat dihitung
a = -3
==================================================
4 + a = 6 Variabel sudah bernilai positif, maka variabel tidak perlu pindah ruas
Posisikan variabel “sendirian saja” di ruas kiri, maka pindahkan 4 ke ruas kanan

a=6–4
a=2

Jika variabel sudah “sendirian saja” maka nilai variabel dapat dihitung

Silahkan berlatih dengan contoh yang lainnya!

Variabel pada Operasi Perkalian/Pembagian
Dalam menentukan variabel pada operasi perkalian/pembagian, jika suatu variabel atau
bilangan pindah ruas ke kiri atau kanan, maka posisinya berubah menjadi kebalikannya
(atas menjadi bawah atau bawah menjadi atas). Kemudian, kondisikan variabel tersebut
“sendirian saja” dalam satu ruas tertentu
Jika variabel merupakan suatu penyebut → variabel tersebut harus “pindah ruas” (untuk
mempermudah perhitungan)
3a = 6
8
a =2
12
4=
a

pada persamaan ini variabel tidak “sendirian saja” dalam satu ruas
pada persamaan ini variabel tidak “sendirian saja” dalam satu ruas

pada persamaan ini variabel tidak “sendirian saja” dalam satu ruas

Jika ada bilangan lain yang satu ruas dengan variabel, maka bilangan tersebut harus
“pindah ruas”

Contoh Soal
Variabel pada Operasi Perkalian/Pembagian

Contoh 1
3𝑎 = 6
6
𝑎=
3
𝑎= 2

Contoh 3
variabel harus “sendirian”

Contoh 2
8
variabel harus sebagai “pembilang”
=2
𝑎
8 = 2 × 𝑎 variabel harus “sendirian”
8
2

=𝑎

12
variabel harus sebagai “pembilang”
4=
𝑎
𝑎 ×4=12 variabel harus “sendirian”
12
𝑎= 4
𝑎=3
Silahkan berlatih dengan
contoh yang lainnya!

Variabel pada Campuran Operasi
Penjumlahan/Pengurangan & Perkalian/Pembagian
Prioritaskan menyelesaikan operasi
penjumlahan/pengurangan terlebih dahulu, baru kemudian
cari nilai variabel dengan cara operasi perkalian/pembagian.

3a = 10 – 4
3a = 6
6
a=
3
a=2

selesaikan operasi pengurangan
variabel harus “sendirian”

Silahkan berlatih dengan
contoh yang lainnya!

