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BAB I 

BILANGAN 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan asli menggunakan media 

gambar musik gendang dengan benar. 

2. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan cacah menggunakan media 

gambar tari legong dengan tepat. 

3. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan bulat menggunakan media 

gambar wayang srikandi dengan tepat. 

4. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan pecahan menggunakan media 

gambar rumah gadang dengan baik. 

5. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan rasional menggunakan media 

gambar pakaian adat papua (koteka rok rumbai) dengan benar. 

6. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan desimal menggunakan media 

gambar topeng malangan dengan baik. 

7. Siswa dapat menyebutkan anggota bilangan riil menggunakan media 

gambar makanan khas malang dengan baik. 
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II. PETA KONSEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. URAIAN MATERI 

A. Pengertian Bilangan 

Menurut Teori Bilangan pada zaman purbakala, Bilangan adalah suatu 

objek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk ke dalam unsur yang tidak di 

definisikan (undefined term). Untuk menyatakan suatu bilangan dinotasikan dengan 

lambang bilangan yang disebut angka. Tetapi tidak setiap lambang yang 

menyatakan bilangan disebut angka. Secara tradisional, teori bilangan adalah 

cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan 

mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah mengerti sekalipun 

bukan oleh ahli matematika. Menurut Aristoteles bilangan adalah suatu kumpulan 

yang di ukur dengan satuan. Menurut Thomas bilangan terdiri dari satu-satuan. 

Menurut pandangan matematika bilangan adalah suatu ataksi yang kosepsi/buah 

pikiran manusia itu sendiri. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat 

7. Riil 

5. Rasional

3. Bulat 4. Pecahan 

2. Cacah Negatif

1. Asli Nol

6. Desimal 

Irrasional

Kompleks 

Imajiner 

BILANGAN 

Sumber : Buku Paket Matematika Dasar Untuk PGSD 
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disimpulkan bahwa bilangan adalah suatu angka yang jumlahnya tidak terdefinisi 

yang bisa digunakan untuk pengukuran dengan satuan. 

 

B. Himpunan Bilangan 

1. Bilangan Asli 

Istilah bilangan Asli merupakan terjemahan dari Natural Numbers. Ieperti 

halnya kita mengenal istilah penduduk asli, yaitu penduduk yang sejak semula 

menempati suatu daerah tertentu, demikian pula dengan istilah bilangan 

asli  dimaksudkan sebagai bilangan yang pertama kali  dikenal dan digunakan oleh 

manusia. 

Dalam matematika, terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan 

asli. Pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan 

bilangan bulat positif yang bukan nol  Sedangkan yang kedua definisi 

oleh logikawan dan ilmuwan komputer, adalah himpunan nol dan bilangan bulat 

positif  Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yg 

paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti 

oleh manusia, bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga 

bisa menangkapnya. 

Seperti telah dibahas pada uraian terdahulu, manusia mengenal bilangan 

mulai dari 1, dan untuk menyatakan bilangan berikutnya ditambah dengan 1, dan 

seterusnya. Bilangan tersebut adalah  yang kita sebit 

dengan bilangan asli. Jadi, bilangan asli adalah  bilangan yang digunakan untuk 

membilang (menghitung  mulai dari 1, satu per satu secara berurutan). 

Himpunan bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya, yaitu: 

a. Bilangan genap (positif), yaitu bilangan asli yang memiliki faktor 2. Dengan kata 

lain, bilangan genap (positif) adalah bilangan asli yang habis di bagi 2, atau jika 

ia dibagi 2 menjadi 0.  

Himpunan bilangan genap (positif) adalah  

b. Bilangan ganjil (positif), yaitu bilangan asli yang tidak memiliki faktor 2. 

Dengan kata lain, bilangan ganjil (positif) adalah bilangan asli yang tidak habis 

dibagi 2, atau jika dibagi 2 selalu tersisa 1. 

Himpunan bilangan ganjil (positif) adalah  
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c. Bilangan prima (positif), yaitu bilangan asli yan tepat memiliki 2 faktor (1 dan 

dirinya sendiri). Dari pengertian tersebut, 1 bukan bilangan prima, karena hanya 

memiliki 1 faktor. Semua bilangan genap positif yang lebih daripada 2 bukan 

bilangan prima, karena ia memiliki faktor 2, dirinya sendiri, dan 1. Jadi lebih 

dari 2 faktor. Satu-satunya bilangan prima genap adalah 2, bilangan prima 

lainnya merupakan bilangan ganjil. Tetapi mesti diingat bahwa tidak setiap 

bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Contohnya 9, 15, 21, dan 27 

merupakan bilangan ganjil tetapi tidak prima (Saadah, 2014). 

2. Bilangan Cacah 

Jika kedalam himpunan  bilangan asli ditambah bilangan 0 (nol), kita 

peroleh himpunan bilangan cacah. Istilah itu merupakan terjemaahan dari whole 

numbers. 

Contoh himpuna bilangan cacah itu adalah:          

              

3. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari: 

a. Bilangan bulat positif (bilangan asli) 

b. Bilangan nol 

c. Bilangan bulat negativf (lawan bilangan asli) 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Fathurrohman, 2013 

 

Jadi dapat disimpulkan, gabungan antara himpunan semua bilangan asli, nol, 

dan himpunan semua lawan bilangan asli (bulat negatif) disebut himpunan bilangan 

bulat, yaitu  
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Jika himpunan semesta pembicaraan kita pada himpunan bilangan bulat, 

maka himpunan bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan 

komposit dapat diperluas menjadi: 

a. Himpunan bilangan bulat genap 

 

b. Himpunan bilangan bulat ganjil 

 

c. Himpunan bilangan bulat prima 

d. Himpunan bilangan bulat komposit 

e. Demilkian pula halnya dengan faktor atau pembagi, adalah 

 

Secara umum, bilangan prima p adalah bilakan bulat bukan 0 dan bukan 1 

yang memiliki faktor hanya 1 dan p. 

4. Bilangan Pecahan 

Muhseto (2007: 420) menyatakan bahwa pecahan pada prinsipnya 

menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Seluruh jumlah 

bagian yang sama tersebut sama-sama membentuk satuan (unit). Menurut Heruman 

(2007: 43) pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam 

ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud biasanya ditandai dengan aksiran. 

Adinawan (2002: 34) jika sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama maka 

setiap bagian adalah  bagian dari seluruhnya.  dan   disebut pecahan. Pada 

pecahan  , angka 1 disebut pembilangdan angka 2 disebut penyebut. 

Secara singkat, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan 

yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang 

dibaca terlebih dahulu baru disusul dengan penyebut. Pecahan juga merupakan 

bentuk pembagian dari bilangan a dengan bilangan b, dimana a dan b adala bilangan 

bulat, dan . Pecahan ditulis , dimana a dinamakan pembilang, dan b 

dinamakan penyebut (Tim Penulis Silabus Matematika SMP). 
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Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan 

pecahan adalah beberapa bagian dari satu bagian yang dibagi sama banyak yang 

terdiri dari pembilang dan penyebut yang keduanya dapat dibandingkan. 

 

5. Bilangan Rasional 

Bilangan Rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk, 

dengan a bilangan bulat, b  0. Selanjutnya, a dan b dipersyaratkan tidak memiliki 

faktor sekutu, kecuali 1 setelah disederhanakan. Berdasarkan definisi tersebut, jelas 

bahwa setiap bilangan bulat termasuk ke dalam bilangan rasional, karena dapat 

dinyatakan dalam bentuk, contoh 4 =  , 1 =  , 0 =  tetapi tidak setiap bilangan 

rasional merupakan bilangan bulat, yaitu pecahan. Contoh : ,  ,  adalah bilangan 

rasional tapi bukan bilangan bulat. 

Bilangan pecahan dibagi menjadi 2 macam, yaitu pecahan biasa dan 

pecahan desimal.  

a. Pecahan Biasa 

1) Pecahan murni adalah pecahan berbentuk  a/b.  

2) Pecahan campuran adalah pecahan berbentuk a b/c, atau pecahan yang 

memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. 

3) Pecahan palsu adalah pecahan berbentuk a/b, dengan a habis dibagi b. 

Pecahan palsu sebenarnya bukan pecahan, tetapi ditulis dalam bentuk 

pecahan, 

b. Pecahan desimal 

1) Pecahan terbatas, misalnya   

2) Pecahan desimal tak terbatas, terdiri dari pecahan rasional tak terbatas, 

berulang dan pecahan desimal tak berulang. Pecahan desimal tak terbatas 

berulang, contohnya : 

            0,333333         ..... biasa disingkat 0, atau 0,3 

            0,232323         ..... biasa disingkat 0, atau 0,23 

            3,012012         ..... biasa disingkat 3,   

3) Pecahan desimal tak terbatas tak berulang, contohnya : 

         ..... 

                .....  
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Himpunan blangan rasional dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                                     Bilangan Asli    

Bilangan Cacah 

                                                                        Bilangan Bulat 

  Bilangan Pecahan 

  Bilangan Rasional 
Sumber: Fathurrohman, 2013 

 

6. Bilangan Desimal 

Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan dasar atau basis 10 

dalam arti memiliki 10 digit yang berbeda yaitu memiliki nilai . 

Dasar dari notasi  bilangan desimal itu sendiri adalah notasi bilangan arab. Setelah 

9, sudah tidak ada lagi digit yang tunggal yang dapat dituliskan dalam sistem 

bilangan berbasis 10. Kita dapat menghasilkan lagi bilangan lain dalam sistem ini, 

yang kita sebut sebagai bilangan puluhan atau sering ditulis 10-an, dengan cara 

menambah satu digit di sebelah kiri digit tunggal di atas yang dimulai dari digit 1 

yaitu 11,12,13…19 dan begitu seterusnya. Sebagai contoh jika dimiliki bilangan 43 

maka :  

4  adalah sebagai puluhan (4x10), dan 3 sebagai satuan. 

Sejalan dengan cara diatas, kita kembangkan lagi dengan menambah satu 

digit sebelah kiri dari 2 digit sebelumnya, yang kemudian kita sebut sebagai tempat 

ratusan (karena terdapat 100 (seratus) buah kemungkinan bilangan yang 

dilambangkan lagi dari dua digit sebelumnya). Satu kelompok ratusan tersebut kita 

lambangkan dengan kelompok 10x10. Senada dengan kalimat diatas pada bilangan 

desimal digit yang terletak pada posisi paling kanan disebut sebagai satuan, posisi 

nomor dua dari kanan disebut puluhan, nomor posisi tiga dari kanan disebut ratusan, 

posisi nomor empat dari kanan disebut ribuan begitu seterusnya. 

Sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kashi, ilmuwan persia Sistem 

bilangan desimal sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10, karena tiap 
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angka desimal menggunakan basis (radix) 10, seperti yang terlihat dalam contoh 

berikut:  

Angka desimal 123 = 1*102 + 2*101 + 3*100 

Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan dari 10 (10,100, 

1.000,.. dan seterusnya)  

,  , , ,… dan seterusnya. Jika bilangan-bilangan  pecahan itu ditulis 

dalam bentuk pecahan decimal, maka penulisannya adalah sebagai berikut: 

•  ditulis 0,1 

•  ditulis 0,01 

•  ditulis 0,001 

•  ditulis 0,0001  

 

 
Pengerjaan hitung terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. Sebelum menjumlahkan pecahan decimal,kita perlu mengingat 

kembali nilai tempat suatu bilangan. nilai tempat pada pecahan desimal dapat 

digambarkan seperti gambar di atas. 

 

7. Bilangan Real 

Bilangan real atau bilangan riil menyatakan bilangan yang dapat dituliskan 

dalam bentuk decimal, seperti  atau . Dalam notasi penulisan 

bahasa Indonesia, bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki angka di 

belakang koma “,” sedangkan menurut notasi ilmiah, bilangan desimal adalah 



MATEMATIKA ETNIK | 9 
 

bilangan yang memiliki angka di belakang tanda titik “.”. Bilangan real meliputi 

bilangan rasional, seperti 42 dan , dan bilangan irrasional, seperti  dan 2, dan 

dapat direpresentasikan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan (Saadah, 2014) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan real adalah gabungan antara himpunan 

bilangn rasional dengan bilangan irasional. Bilangan Real dinotasikan dengan R. 

 

IV. AKTIVITAS 

A. Media Pembelajaran Berbasis Kearifan lokal 

Penggunaan kartu nomor dengan gambar kearifan lokal kebudayaan yang 

ada di Indonesia pada materi Bilangan (asli, cacah, bulat, pecahan, 

rasional,decimal.riil). Kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan tidak ternilai. 

Mulai dari rumah adat, makanan tradisional, tarian tradisional, alat musik 

tradisional, tokoh-tokoh pewayangan, topeng-topeng, dsb. Pada materi pengenalan 

macam-macam bilangan ini, siswa diajarkan untuk memiliki jiwa nasionalisme 

yang tinggi dengan lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Berikut ini gambar dan keterangan dari kearifan lokal yang digunakan adalah  : 

1. Gamelan Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

Kearifan lokal yang digunakan yaitu Gamelan Jawa.  digunakan untuk 

melambangkan Bilangan Asli. Gendang merupakan alat musik yang dimainkan 

dengan cara di pukul. Biasa dimainkan dengan tangan atau dengan alat pemukul 

gendang. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki gendang dengan ciri khas 

masing-masing. Gendang ini berasal dari Jawa Tengah. Gendang kebanyakan 

dimainkan oleh para pemain gamelan profesional, yang sudah lama menyelami 

budaya Jawa. Gendang kebanyakan di mainkan sesuai naluri pengendang, sehingga 

bila dimainkan oleh satu orang dengan orang lain maka akan berbeda nuansanya. 

Gambar 1.1 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Kendang yang baik biasanya terbuat dari bahan kayu nangka, kelapa atau 

cempedak. Bagian sisinya dilapisi kulit kerbau dan kambing. Kulit kerbau sering 

digunakan untuk bam (permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada 

rendah) sedangkan kulit kambing digunakan untuk chang (permukaan luar yang 

memancarkan ketukan bernada tinggi).Terdapat tali pengikat kulit yang berbentuk 

“Y” atau tali rotan. Tali tersebut dapat dikencangkan atau dikendurkan untuk 

mengubah nada dasar. 

 

 

2. Tari Legong 

 

 

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang kedua  yaitu Tari Legong digunakan untuk 

melambangkan Bilangan Cacah. Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali 

yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks yang terikat dengan 

struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata 

Legong berasal dari kata "leg" yang artinya gerak tari yang luwes atau lentur dan 

"gong" yang artinya gamelan. "Legong" dengan demikian mengandung arti gerak 

tari yang terikat (terutama aksentuasinya) oleh gamelan yang mengiringinya. 

Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan Gamelan Semar 

Pagulingan. Sesuai dengan awal mulanya, penari legong yang baku adalah dua 

orang gadis yang belum mendapat menstruasi, ditarikan di bawah sinar bulan 

purnama di halaman keraton. Kedua penari ini, disebut legong, selalu dilengkapi 

dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari 

tambahan, disebut condong, yang tidak dilengkapi dengan kipas. Penari legong 

Sumber  : Sulastianto Harry, dkk. (2007). Seni Budaya kelas X. Bandung: Grafindo 

Gambar 1.2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi
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yang baku adalah dua orang gadis yang belum mendapat menstruasi, ditarikan di 

bawah sinar bulan purnama di halaman keratin. 

 

 

3. Wayang Srikandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang ketiga yaitu Wayang Srikandi digunakan 

untuk melambangkan Bilangan Bulat. Srikandi adalah salah satu putri Raja 

Drupada dengan Dewi Gandawati dari Kerajaan Panchala yang muncul dalam kisah 

wiracarita dari India, yaitu Mahabharata. Ia merupakan penitisan Putri Amba yang 

tewas karena panah Bisma. Dalam kitab Mahabharata diceritakan bahwa ia lahir 

sebagai seorang wanita, namun karena sabda dewata, ia diasuh sebagai seorang 

pria, atau kadangkala berjenis kelamin netral (waria). Dalam versi 

pewayanganJawa terjadi hal yang hampir sama, namun dalam pewayangan Jawa 

dikisahkan bahwa ia menikahi Arjuna dan ini merupakan perbedaan yang sangat 

jauh jika dibandingkan dengan kisah Mahabharata versi India. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber  :  Wikipedia 

Sumber  : Wikipedia 
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4. Rumah Gadang 

 

 

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang keempat yaitu Rumah Gadang digunakan 

untuk melambangkan Bilangan Pecahan. Rumah Gadang atau Rumah Godang 

adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional 

dan banyak di jumpai di provinsiSumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut 

dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau 

ada juga yang menyebut dengan nama Rumah Baanjuang. Rumah dengan model 

ini juga banyak dijumpai di Negeri Sembilan, Malaysia. Namun tidak semua 

kawasan di Minangkabau (darek) yang boleh didirikan rumah adat ini, hanya pada 

kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja Rumah Gadang ini boleh 

didirikan. Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-

ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang 

tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami 

memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh 

tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung 

yang lain. 

Seluruh bagian dalam Rumah Gadang merupakan ruangan lepas kecuali 

kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. 

Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang 

berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke 

kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, bisa dua, tiga 

dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas. 

 

Gambar 1.4 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber  : M.S, Amir.2006.Adat Minangkabau.Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya 
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5. Pakaian Adat koteka rok rumbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang kelima yaitu Pakaian Adat koteka rok 

rumbai merupakan pakaian adat tradisional Papua. Pakaian ada ini digunakan untuk 

melambangkan Bilangan Rasional. Pakaian adat pria dan wanita di Papua hampir 

sama bentuknya. Mereka memakai baju dan penutup badan bagian bawah dengan 

model yang sama. Mereka juga sama-sama memakai hiasan kepala berupa burung 

cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-

rumbai pada pergelangan kaki. Bentuk pakaian yang terlukis di sini merupakan 

ciptaan baru. Dengan tombak/panah dan perisai yang dipegang mempelai laki-laki 

menambah kesan adat Papua.

6. Topeng Malangan

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang keenam yaitu Topeng Malangan digunakan 

untuk melambangkan Bilangan Desimal. Wayang Topeng Malangan merupakan 

tradisi budaya dan religiusitas masyarakat Malang. Dalam literatur disebutkan 

Gambar 1.5 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber  : Koentjaraningrat.2004. Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: 

Djambatan 

Gambar 1.6 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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bahwa keberadaan topeng telah dikenal semenjak zaman kerajaan tertua di Jatim 

yaitu kerajaan Gajayana (760 Masehi) yang berlokasi di sekitar Kota Malang. 

Tepatnya, kesenian ini telah muncul sejak zaman Mpu Sendok. Saat itu, topeng 

pertama terbuat dari emas, dikenal dengan istilah Puspo Sariro (bunga dari hati 

yang paling dalam) dan merupakan simbol pemujaan Raja Gajayana terhadap 

arwah ayahandanya, Dewa Sima. 

 

 

7. Makanan khas Malang 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar kearifan lokal yang ketujuh yaitu Sempol Malang digunakan 

untuk melambangkan Bilangan Riil. Jajanan ini terbuat dari adonan daging ayam 

cincang yang dicampur banyak tepung. Tepung terigu atau tepung kanji ya. Kalau 

dari padatnya sepertinya tepung terigu tapi kalau dari kenyalnya sepertinya ada 

tepung kanjinya. Dibentuk seperti tempura, ditaruh di tusuk sate yang panjang, 

dikukus setengah matang dan saat menunggu pembeli didiamkan seperti penjual 

sate. Saat dipesan, setiap tusuk sempol digoreng setengah matang sebentar saja. 

Kemudian dicelupkan ke kocokan telur lalu digoreng lagi sampai matang. 

Bumbunya pun mirip dengan cilok, mau pakai saus tomat oranye sedikit pedas, saus 

tomat, atau kecap.  

 

Dengan menggunakan kartu nomor yang disertai gambar kearifan lokal 

macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia seperti dibawah ini : 

Sumber  : Sutirjo,dkk. Karya Iliah Remaja. Malang: Citra Mentari 

Gambar 1.7 

Sumber : Dokumentasi 

Sumber  : Artikel Suara Desa Malang 
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Dapat lebih memudahkan siswa dalam menandai manakan yangtermasuk 

bilangan Asli, cacah, bulat, pecahan, rasional, decimal, dan Riil. Selain lebih mudah 

dalam menggolongkan bilangan-bilangan tersebut, siswa yang semula tidak tau 

tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya daerah terpencil, mereka 

menjadi mengetahui dengan bermain sambil belajar tentang bilangan tersebut. 

 

B. Petunjuk Penggunaan Media 

Berikut ini adalah gambar dan keterangan alat dan bahan yang harus digunakan 

untuk membuat media, antara lain : 

 

1. Alat dan bahan 

Alat : 

Alat untuk membuat media terdiri atas : 

1. Gunting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.9 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber : Argumen Penulis 
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Bahan : 

Bahan untuk membuat media terdiri atas : 

1. Sterofoam 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambar kearifan lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.11 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.12 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4. Solasi  

 

 

 

 

 

 
 

5. Tusuk gigi 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kertas 

 

 

 

 

 

 

7. Origami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.14 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.15 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.16 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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2. Langkah-langkah pembuatan Media 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan media yang terdiri dari 

cara pembuatan dan petunjuk penggunaan media. 

a. Cara Pembuatan 

Cara pembuatan media adalah sebagai berikut : 

1) Cetak gambar-gambar dan angka yang sudah disiapkan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jika sudah, gunting gambar-gambar tersebut sesuai pola yang 

sudah di buat. 

 

 

 

 

 

 

3) Jika gambar-gambar sudah digunting, gunting juga angka-angka 

yang sudah disiapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.17  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.18 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.19 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4) Jika sudah selesai, ambil tiap 1 gambar dan 1 angka, kemudian 

tempelkan angka dibalik gambar-gambar sesuai bilangan yang 

sudah dibuat. Dan selajutnya seperti itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tulis angka-angka sesuai penggolongan bilangan dan sesuai 

gambar kearifan lokalnya. Contoh pada gambar Gendhang 

melambangkan bilangan asli, jadi yang ditulis dibalik gambar 

gendhan adalah angka-angka yang termasuk pada bilangan asli. 1, 

2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9,….. Setiap gambar terdapat 1 angaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

4 3 

Gambar 1.20 

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.21 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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6) Setelah itu, beri penyangga pada gambar dengan mengaitkan tusuk 

gigi dengan isolasi di bagian bawah gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Buat 2 kali banyaknya kartu nomor tersebut, karena satu dibagikan 

ke siswa, dan satunya untuk ditempel di main mapping 

 

 

 

 

 

 

 

8) Setelah kartu angka jadi, Siapkan steorofom untuk main mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Buat tulisan macam-macam bilangan seperti Asli,  cacah, bulat, 

pecahan, rasional, decimal, dan Riil kemudian di kaitkan dengan 

tusuk gigi. 

 

 

Gambar 1.22 

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.23 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.24 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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10) Setelah itu tusukkan tulisan yang sudah dibuat ke steorofom yang 

sudah disiapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Setelah tulisan-tulisan tersebut di tusukkan ke streorofom, 

tusukkan juga kartu angka ke steorofom sesuai penggolonggan. 

Tetapi yang diperlihatkan gambar kearifan lokalnya. Bukan 

angkanya.  

 

1 2 

4 3 

Gambar 1.25 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.26 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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b. Petunjuk Penggunaan Media 

1. Kocok secara acak kartu angka yang sudah disiapkan. 

2. Bagikan kartu angka yang sudah diacak tersebut kepada siswa. 

3. Lalu instruksikan kepada siswa untuk mencari dan mencocokkan 

gambar kearifan lokal yang ada pada kartu angka tersebut. 

4. Lalu angka yang ada diurutkan, siswa menentukan termasuk 

anggota bilangan apakah angka yang ada pada kartu angka 

tersebut. 

5. Kemudian mencocokkan dengan main mapping yang tersedia 

6. Lalu guru menunjuk gambar kearifan lokal yang memiliki anggota 

bilangan paling sedikit. 

7. Siswa yang merasa memiliki gambar kearifan lokal yang sama 

dengan yang ditunjuk guru maka harus menyebutkan bilangan apa 

dan apa saja anggota bilangannya 

8. Guru kemudian membuka satu persatu kartu angka tersebut. 

9. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga pada kartu angka yang 

memiliki anggota paling banyak. 

 

C. Langkah Pembelajaran 

1. Membagi siswa menjadi 7 kelompok 

2. Memperkenalkan masing-masing media apa saja yang telah dibuat 

kepada siswa. 

Gambar 1.27 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sumber  : Dokumen Pribadi 



MATEMATIKA ETNIK | 23 
 

3. Menjelaskan kearifan lokal apa yang dipakai sebagai media kepada 

siswa. 

4. Menjelaskan cara bermain atau cara menggunakan media kepada siswa. 

5. Selanjutnya membagikan gambar-gambar yg disertai nomor tersebut 

kepada siswa, dengan masing-masing siswa mendapatkan 2-3 gambar 

secara acak. 

6. Lalu siswa harus mencari pasangan/ gambar yang sama dengan yang 

dipegangnya , dengan mencocokkan gambar kearifan lokal yang ada. 

7. Setelah siswa berhasil mencocokkan/ mencari pasangan gambar, 

kemudian siswa harus bisa mengurutkan angka lalu menggolongkannya 

termasuk bilangan apakah itu 

8. Lalu kita sebagai pemberi materi, sudah menyiapkan main mapping 

yang berisi barisan bilangan serta penggolongannya yang juga termasuk 

kunci jawaban . 

9. Kita mengajak siswa untuk bermain bersama serta mengulas 

jawabannya. Di dalam main mapping kita sudah mengururtkan 

bilangan yang memiliki anggota angka sedikit sampai bilangan yang 

memiliki anggota angka yang banyak 

10. Lalu kita meminta siswa membacakan jawaban mereka dan 

mencocokkan antara yang dipegang siswa dengan yang ada di main 

mapping. Apakah jawaban mereka sesuai dengan yang ada di main 

mapping 

11. Setelah kegiatan selesai, guru menanyakan kepada siswa apakah sudah 

mengerti apa belum.  

12. Memancing keaktifan siswa dengan member soal-soal spontan yang 

langsung bisa dijawab. 

13. Memberikan soal-soal evaluasi dan dijawab bersama-sama untuk 

mengetahui apakah siswa sudah mengerti apa belum. 
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D. Ringkasan 

Himpunan Bilangan 

1. Bilangan Asli 

Bilangan asli adalah  bilangan yang digunakan untuk membilang 

(menghitung  mulai dari 1, satu per satu secara berurutan). Bilangan 

tersebut adalah  

2. Bilangan Cacah 

Jika kedalam himpunan  bilangan asli ditambah bilangan 0 (nol), kita 

peroleh himpunan bilangan cacah. Istilah itu merupakan terjemaahan dari 

 whole numbers. 

Contoh himpuna bilangan cacah itu adalah:   

3. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari: 

a. Bilangan bulat positif (bilangan asli) 

b. Bilangan nol 

c. Bilangan bulat negative (lawan bilangan asli) 

4. Bilangan Pecahan 

Secara singkat, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah 

bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk 

bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu baru disusul dengan 

penyebut. Pecahan juga merupakan bentuk pembagian dari bilangan a 

dengan bilangan b, dimana a dan b adala bilangan bulat, dan . 

Pecahan ditulis , dimana a dinamakan pembilang, dan b dinamakan 

penyebut.  

5. Bilangan Rasional 

Bilangan Rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk, dengan a bilangan bulat, b  0. Selanjutnya, a dan b dipersyaratkan 

tidak memiliki faktor sekutu, kecuali 1 setelah disederhanakan. 
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6. Bilangan Desimal 

Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan dasar atau 

basis 10 dalam arti memiliki 10 digit yang berbeda yaitu memiliki nilai 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 

7. Bilangan Real 

Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangn rasional 

dengan bilangan irasional. 

Bilangan real atau bilangan riil menyatakan bilangan yang dapat 

dituliskan dalam bentuk decimal, seperti  atau  

E. Evaluasi 

Soal-soal Evaluasi: 

Multiple Choise 

1. Dibawah ini mana saja anggota bilangan asli kurang dari 10 ? kecuali  

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 4 

e. 10 

2. Anggota dari bilangan cacah dibawah ini yang benar adalah  

c. 0,2, ,4, 5  

3. 0 adalah bagian bilangan , kecuali bilangan  

a. Bilangan  rill 

b. Bilangan cacah  

c. Bilangan asli  

d. Bilangan bulat positiv 

e. Bilangan rasional  
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4. Anggota bilangan desimal dibawah ini yang benar adalah  

d.  

e.  

5. Termasuk anggota imajiner dibawah ini adalah  

a.  ,  ,  

c.  

Essay:  

1. , , ,  

Cari dan Urutkan dari angka terkecil ke angka yang paling besar yang 

termasuk dalam bilangan Asli mana saja! 

Jawab: 

2. , , 0, , , , ,  

Cari dan Urutkan dari angka terbesar ke angka yang paling terkecil 

yang termasuk dalam bilangan Cacah mana saja! 

Jawab: 

3. , , , , , , , , 

, 6 

Cari dan Urutkan dari angka terkecil ke angka yang paling besar yang 

termasuk dalam bilangan Bulat mana saja! 

Jawab: 

4. , , , , , , , , , , , , 

, , , , , , - ,  
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Cari dan Urutkan dari angka terkecil ke angka yang paling besar yang 

termasuk dalam bilangan Pecahan mana saja! 

Jawab: 

5. -8, ,-7, 0.5, , -6, -5, , -4, -3, -2, -1, 0, 1, , 2, 3, , 4, 5, 6, 7, 8, . 

Cari dan Urutkan dari angka terkecil ke angka yang paling besar yang 

termasuk dalam bilangan Rasional mana saja! 

Jawab: 

 

F. Kunci Jawaban 

Multiple Choise 

1. E 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 

Essay 

1. Karena yang termasuk bilangan asli adalah  

Jadi dari angka-angka berikut 9, -3, , 1, 6, 0.1, 2, 3, -4, 4, , 0, 5, 7, -6, 8 

yang termasuk bilangan asli adalah yang bergaris bawah yaitu 

 

2. Karena yang termasuk bilangan cacah adalah  

Maka dari angka-angka berikut 1.2, , 0, , 1, 0.7, 2, , 3, 4, 1.8, 5, 6, , 

7, 8, , -6, 9 yang termasuk bilangan cacah adalah yang bergaris bawah 

yaitu  

3. Karena yang termasuk bilangan Bulat 

adalah Maka dari angka-

angka berikut -6, 9, , 1.9, -5, -4, 0.4, -3, , -2, -1, 1.6, 0, , 1, 2, , 3, 4, 

0.1, 5, , 6  yang termasuk bilangan Bulat adalah yang bergaris 

bawahyaitu  
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4. Karena bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang 

memiliki pembilang dan juga penyebut yang termasuk bilangan Pecahan 

adalah yang berwarna biru yaitu 0.9, 5, , 6, , - , , 0.8, , 9, , 0, 7.9, 1, 

, 3, , 2, -3, , , -5, , -1, , , , -8, , ,  

Yaitu , , , , , , , , , , , , , , ,.. 

Dari pengertian sebelumnya bahwa Bilanganrasional adalah bilangan 

yang dapat dinyatakan sebagai  di mana a, b bilangan bulat dan b tidak 

sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk bilangan 

rasional adalah 
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GLOSARIUM 
 

A

Alat: benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. 

Angka: simbol dari bilangan. 

B

Baku: Ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti 

dalam perundang-undangan. 

Balok: barang yang menyerupai bentuk balok: es. 

Batik: kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau 

menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara 

tertentu; kain batik. 

Benda: segala yg ada di alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (msl air, 

minyak). 

Berat: besar ukurannya (di antara jenisnya atau benda-benda yg serupa). 

Bilangan: simbol yang bisa dioperasikan. 

Bola: benda bulat yang dibuat dari karet dan sebagainya untuk bermain-main.  

Buritan: kap tabung yang dibuat dari besi tuang atau baja tuang yang 

menyelubungi poros baling-baling dan dipasang di antara sekat kedap air buritan 

dan tinggi baling-baling.  

C

Cap batik: cap batik yg dibuat dng alat cap dengan corak dan gaya setiap daerah.  

D

Dakon: alat untuk permainan congklak. 

Data: keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau 

kesimpulan). 

Dekagram: satuan ukuran berat (massa) 10 gram (disingkat dag).  

Dekameter: satuan ukuran panjang 10 m (disingkat dam). 

Depa: ukuran sepanjang kedua belah tangan mendepang dari ujung jari tengah 

tangan kiri. 

Desigram: satuan ukuran berat (massa) 0,1 g (disingkat dg). 

Desimeter: satuan ukuran panjang 0,10 m (disingkat dm). 
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Diagonal: berhubungan dengan dua titik sudut yang tidak bersebelahan dalam suatu 

segi empat. 

Diagram: gambaran (buram, sketsa) untuk memperlihatkan atau menerangkan 

sesuatu. 

Diameter: garis lurus melalui titik tengah lingkaran dari satu sisi ke sisi lainnya; 

garis tengah. 

E

Evaluasi: proses kegiatan menentukan nilai dari awal hingga akhir, adanya tindak 

lanjut.  

F

Feet: satuan panjang non-SI yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika 

Serikat. jarak 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter. 

G

Garis: himpunan titik-titik pada bidang atau dalam ruang sehingga apabila letak 

dua unsurnya diketahui, letak semua unsurnya tertentu dengan pasti. 

Genap: bilangan yang habis dibagi dua. 

Gendang: alatmusik yang dimainkandengancaradipukul / ditepak dengan 

menggunakan telapak tangan. 

Geometri: cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, 

dan ruang. 

Gram: satuan dasar ukuran berat (massa) (disingkat g). 

H

Hasta: Satuan ukuran sepanjang lengan bawah ¼ depa (dari siku sampai ke ujung 

jari tengah). 

Hectogram: satuan ukuran berat 1 ons atau 100 g. 

Hektometer: satuan ukuran panjang 100 m. 

Himpunan: kumpulan benda-benda dan unsur-unsur yang didefinisikan dengan 

jelas dan juga diberi batasan tertentu. 

I

Instrumen: alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. 
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J

Jam Pasir: tabung kaca untuk mengukur waktu, berdasarkan mengalirnya suatu 

bahan berupa pasir dansebagainya (pada zaman dahulu).

K

Kanji1: air sagu dan sebagainya untuk mengeraskan pakaian dan sebagainya. 

Kearifan Lokal : gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan.  

Kelereng: biji buah lerak;  bola kecil dari kaca (tanah liat atau batu), dipakai dalam 

permainan anak-anak; gundu; keneker; kelici; guli. 

Keliling: garis yang membatasi suatu bidang: persegi panjang ialah dua kali 

panjang ditambah dua kali lebar. 

Kelipatan: persekutuan, bilangan yang menjadi kelipatan dari dua atau lebih 

bilangan. 

Kerja: kelompok orang yang melakukan suatu kegiatan yang sama. 

Kerucut: gulungan meruncing dari kertas (daun, kelopak bambu, dan sebagainya) 

untuk tempat kacang dan sebagainya; Mat benda (ruang) yang beralas bundar dan 

merunjung sampai ke satu titik: besar -- ialah luas alas kali sepertiga tinggi. 

Keunikan: sifat (keadaan, hal) unik; kekhususan; keistimewaan: berbagai ~ di 

daerah ini akan dijumpai. 

Kilogram: satuan ukuran berat (massa) 1.000 g (disingkat kg). 

Kilometer: satuan ukuran panjang 1.000 m (disingkat km). 

Kimia: gabungan lambang kimia untuk menyatakan susunan molekul, senyawa, 

atau campuran. 

Klepon: kue yang dibuat dari tepung pulut yang dibulatkan, diisi gula merah dan 

diguling-gulingkan pada kelapa parut. 

Kolom: ruang antara dua garis tegak pada lembar kertas atau halaman buku; lajur. 

Konsep: rancangan, ide, gambaran dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar 

bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. 

Konsepsi:  pengertian; pendapat (paham);  rancangan (cita-cita dan sebagainya) 

yang telah ada dalam pikiran. 

Kuantitas: banyaknya (benda dan sebagainya); jumlah (sesuatu). 

Kubus: ruang yang berbatas enam bidang segi empat (seperti dadu). 
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L

Limas: benda ruang yang alasnya berbentuk segitiga (segi empat dan sebagainya) 

dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berimpit. 

Lingkaran: garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama 

dari titik pusat. 

Lingkup: luasnya subjek yang tercakup. 

M

Main mapping: peta pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan 

tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada 

suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi 

yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya

Matematika: ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. 

Mean: rata-rata 1 sama banyak di suatu tempat ; 2 disamakan saja tanpa 

memperhatikan perbedaan; 3 hampir sama ; berimbang jumlahnya ; 4angka, 

jumlah, dan sebagainya) diperoleh dari jumlah keseluruhan unsur dibagi banyaknya 

unsur. 

Media: alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, 

dan spanduk. 

Median: nilai tengah dari sebuah data. 

Meter: satuan dasar ukuran panjang 39,37 inci. 

Miligram: satuan ukuran berat massa sama dengan 0,001 g (disingkat mg). 

Milimeter: satuan ukuran panjang 0,001 m (disingkat mm). 

Modifikasi: pengubahan: ia setuju untuk melakukan beberapa -- pada 

karangannya; perubahan: rencana itu telah mengalami -- dari keputusan 

sebelumnya. 

Modus: nilai yang sering muncul dalam sebuah data. 

P

Pagar: yang digunakan untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) pekarangan, 

tanah, rumah, kebun, dan sebagainya. 

Punakawan: pelayan atau pengawal raja atau bangsawan pada zaman dahulu; abdi 

pengiring; juak-juak. 
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Pandawa (lima): boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan 

sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan 

drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya), biasanya dimainkan oleh 

seseorang yang disebut dalang. 

Panjang: berjarak jauh (dr ujung ke ujung): jalan yang itu akan ditempuhnya dalam 

30 menit. 

Papan: kayu (besi, batu, dan sebagainya) yang lebar dan tipis.  

Patil Lele: permainan tradisional yang dimainkan dengan mengunakan tongkat 

pekalongan (kain) batik yang dibuat dengan corak dan gaya Pekalongan. 

Pembagian: proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan: dalam setiap 

pekerjaan perlu adanya - tugas; akan diadakan - beras kepada penduduk. 

Pengelompokan: proses, cara, perbuatan mengelompokkan. 

Pengoperasian: proses, cara, perbuatan mengoperasikan; pengaryaan. 

Pengurangan: proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan. 

Penjumlahan: proses, cara, perbuatan menjumlahkan; hitungan menjumlahkan. 

Penyebaran: proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. 

Periode: kurun waktu; lingkaran waktu (masa). 

Perkalian: perbanyakan; hasil kali. 

Persegi: segi empat sama sisi. 

Pertukaran: perbuatan (hal dan sebagainya) bertukar atau mempertukarkan; 

pergantian, peralihan, dan sebagainya. 

Prisma: zat padat yang mempunyai bentuk geometris dengan dua bidang sejajar 

yang identik. 

R

Roda: barang bundar (berlingkar dan biasanya berjeruji. 

Ruang: sela-sela antara dua (deret) tiang atau sela-sela antara empat tiang (di bawah 

kolong rumah): rumah itu mempunyai empat buah. 

Rumus: ringkasan (hukum, patokan, dan sebagainya dalam ilmu kimia, 

matematika, dan sebagainya) yang dilambangkan oleh huruf, angka, atau tanda. 

S

Sala: (kain) batik yang dibuat dengan corak dan gaya Sala. 

Satuan: standar atau dasar ukuran (takaran, sukatan, uang, dan sebagainya). 
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Segitiga: bangun yang dibentuk dengan menghubungkan tiga buah titik P1, P2, dan 

P3 yang tidak segaris (sebagai titik sudutnya) dengan ruas-ruas garis P1 P2, P2 P3, 

dan P3 P1. 

Simetri: seimbang (tentang bentuk, ukuran, dan sebagainya); selaras. 

Semprot: alat semacam pompa untuk menyemburkan air, api, cat, dan sebagainya. 

Sentigram: satuan ukuran berat 0,01 gram (disingkat ca); seperseratus gram. 

Sisi: garis lurus yang membatasi suatu bidang. 

Styrofoam: sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak 

bumi. Pada suhu ruangan, polistirena biasanya bersifat padat, dapat mencair pada 

suhu yang lebih tinggi. 

Sudut: bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik po 

tongnya.  

T

Tabung: tempat sesuatu yang bentuknya seperti bumbung. 

Tradisional: sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh 

pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. 

Trapesium: bangun segi empat yang dua buah sisinya sejajar, tetapi tidak sama 

panjang. 

Tulis batik: yang dibuat dengan tangan (bukan dengan cap). 

U

Ukuran: hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar sesuatu. 

V

Variable: sesuatu yang dapat berubah; faktor atau unsur yang ikut menentukan 

perubahan: peubah dalam penelitian itu. 

Volume: isi atau besarnya benda dalam ruang. 

W

Wayang: boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan 

sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan 

drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dansebagainya), biasanya dimainkan oleh 

seseorang yang disebut dalang. 

Y

Yogya: (kain) batik yang dibuat dengan corak dan gaya Yogyakarta. 



 




