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Misal R adalah himpunan semua bilangan real. Apa itu bilangan real belum dijelaskan di sini. 
Untuk sementara, anggap saja suatu himpunan bilangan tertentu, yang tak kosong. Selanjut-
nya, pada himpunan R ini, diketahui terdapat operasi penjumlahan, yaitu suatu pemetaan 
biner 

 S : R x RR 

yang memetakan setiap pasangan terurut (a,b) ϵ R x R ke suatu bilangan S(a,b) ϵ R, dengan 
sifat-sifat sebagai berikut: 

A.1  S(a,b) = S(b,a) untuk setiap a,b ϵ R; 
A.2  S(a,S(b,c)) = S(S(a,b),c) untuk setiap a,b,c ϵ R; 
A.3  Terdapat bilangan 0 sedemikian sehingga S(a,0) = a = S(0,a) untuk setiap a ϵ R; 
A.4  Untuk setiap a ϵR terdapat -a ϵ R sedemikian sehingga S(a,-a) = 0 = S(-a,a). 

Jika 1 ϵ R dan 1 ≠ 0, maka kita dapat mendefinisikan 2 := S(1,1), 3 := S(2,1), 4 := S(3,1), dan 
seterusnya. Di sini dapat dibuktikan bahwa 2 merupakan bilangan berbeda dari 0 dan 1, 
demikian juga 3 berbeda dari 0, 1, dan 2, dan secara induktif k berbeda dari 0, 1, … , k-1. 
Singkat kata, k ϵ R untuk setiap bilangan asli k. Selanjutnya, berdasarkan Sifat A.4, kita dapat 
mendefinisikan -k sebagai bilangan yang memenuhi S(k,-k) = 0. Jadi R memuat semua 
bilangan bulat. Tapi ini semua berlaku jika 1 ϵ R dan 1 ≠ 0. Keempat sifat di atas tidak 
menjamin adanya bilangan selain 0. [Kita bisa mendefinisikan operasi penjumlahan pada 
himpunan {0} yang secara otomatis memenuhi keempat sifat di atas. Jadi mungkin saja R = 
{0}, kalau yang kita ketahui hanya tentang adanya operasi penjumlahan pada R.] 

Selain operasi penjumlahan, diketahui terdapat pula operasi perkalian pada R, yang juga 
merupakan suatu pemetaan biner 

 K : R x RR 

yang memenuhi sifat-sifat berikut: 

B.1  K(a,b) = K(a,b) untuk setiap a, b ϵ R; 
B.2  K(a,K(b,c)) = (K(a,b),c) untuk setiap a, b, c ϵ R; 
B.3  Terdapat bilangan 1 ≠ 0 sedemikian sehingga K(a,1) = a = K(1,a); 
B.4  Untuk setiap a ≠ 0 terdapat a-1 sedemikian sehingga K(a-1,a) = 1 = K(a,a-1); 
B.5  K(a+b,c) = K(a,c) + K(b,c) untuk setiap a, b, c ϵ R. 



Nah, sekarang, dengan keberadaan 1 ≠ 0, kita tahu bahwa R setidaknya memuat bilangan 
bulat, sebagaimana telah diuraikan di atas. Lebih jauh, untuk setiap bilangan bulat k ≠ 0, 
bilangan k-1, yang dapat kita tuliskan pula sebagai 1/k, juga termuat di R (Sifat B.4). 
Akhirnya, semua bilangan rasional K(m,k-1), yang merupakan hasil kali m dan 1/k dan dapat 
kita tuliskan sebagai m/k, termuat pula di R. Singkat kata, dengan sifat A.1 s/d A.4 dan B.1 
s/d B.5, R merupakan lapangan. 

Tetapi kita tidak ingin R hanya beranggotakan bilangan rasional. Mengapa? Kita tahu bahwa 
himpunan semua bilangan rasional (Q) mempunyai kekurangan. Sebagai contoh, persamaan 
sederhana seperti x2 = 2 tidak mempunyai solusi di Q. Lebih jauh, tidak ada bilangan rasional 
yang dapat menyatakan rasio keliling dan diameter lingkaran. Untuk mengurangi 
kekurangan ini, selain adanya operasi penjumlahan dan perkalian, dan dipenuhinya pula 
Sifat Urutan pada R (yang membagi R atas himpunan bilangan positif, {0}, dan himpunan 
bilangan negatif), himpunan bilangan R memenuhi sebuah sifat tambahan, yaitu Sifat 
Kelengkapan, yang menjamin bahwa R “tidak berlubang” seperti halnya Q. Sifat ini juga 
memungkinkan kita merepresentasikan R sebagai sebuah garis, yang biasa disebut sebagai 
garis bilangan real. Setiap bilangan real dapat dinyatakan sebagai sebuah titik pada garis 
tersebut, dan sebaliknya setiap titik pada garis tersebut menyatakan sebuah bilangan real. 

OK, kita tidak akan mempelajari sifat-sifat bilangan real lebih jauh pada kesempatan ini. 
Pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita ajukan adalah: operasi perkalian seperti 
apakah persisnya yang terdefinisi pada R dan memenuhi sifat-sifat B.1 s/d B.5? Operasi 
perkalian pada R yang kita kenal sekarang sebetulnya terkait dengan konsep luas daerah 
persegi panjang sebagaimana yang telah dipelajari oleh Euclid (~300 SM). 

Untuk x, y > 0, definisikan K(x,y) := luas persegi panjang dengan panjang x dan lebar y (tanpa 
satuan). Kita dapat membebaskan diri kita dari satuan dengan memandang K(x,y) sebagai 
perbandingan luas persegi panjang bersatuanterhadap luas persegi yang memiliki panjang = 
lebar = 1 satuan. Di sini, sifat B.1, B.3, dan B.5 dapat diperiksa dengan mudah. Sifat B.2 
berhubungan dengan volume balok, yang dapat dihitung dengan menghitung hasil kali 
panjang dan lebar terlebih dahulu, lalu kalikan hasilnya dengan tinggi, atau menghitung hasil 
kali lebar dan tinggi terlebih dahulu, lalu kalikan hasilnya dengan panjang. Yang memerlukan 
langkah ekstra adalah sifat B.4. Namun, untuk bilangan rasional, sifat B.4 jelas dipenuhi. 
Untuk bilangan irasional, Sifat Kelengkapan harus digunakan untuk membuktikan bahwa 
operasi perkalian K(.,.) memenuhi sifat B.4. 

Selanjutnya, kita tinggal memperluas definisi K(x,y) untuk x dan y lainnya sedemikian 
sehingga K(x,y) tetap memenuhi sifat B.1 s/d B.5. Dalam hal ini, kita tinggal mendefinisikan 
K(-x,y) := -K(x,y), K(x,-y) := -K(x,y), dan K(-x,-y) := K(x,y) untuk x, y > 0, serta K(x,y) := 0 bila x 
atau y = 0. Sebagai contoh, untuk memeriksa sifat B.1, kita amati bahwa  

K(-x,y) = -K(x,y) = -K(y,x) = K(y,-x). 



Anda mungkin bertanya: bagaimana kita menghitung luas persegi panjang dengan panjang x 
dan lebar y (yang tanpa satuan) itu, khususnya untuk x, y > 0? Jawabannya, mulai dari luas 
persegi panjang dengan panjang dan lebar bilangan asli terlebih dahulu. Nah, bila persegi 
yang memiliki panjang = lebar = 1 satuan itu kita bayangkan sebagai sebuah ubin, maka luas 
persegi panjang dengan panjang m dan lebar n akan sama dengan banyaknya ubin pada 
persegi panjang tersebut. Bagaimana menghitungnya? Mudah, kita tinggal mencacah ubin 
tersebut, atau menghitungnya sebagai penjumlahan berulang: bisa baris per baris, atau 
kolom per kolom. Di sini, penjumlahan berulang merupakan bantuan untuk menghitung 
banyaknya ubin pada persegi panjang tersebut. 

Dengan mengetahui bagaimana menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan lebar 
bilangan asli, selanjutnya kita dapat menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan 
lebar bilangan pecahan, dan akhirnya (melalui proses limit) persegi panjang dengan panjang 
dan lebar bilangan real positif. 

Catatan

 

: Dengan menggunakan notasi K(x,y) untuk menyatakan hasil kali x dan y, mudah-
mudahan tidak ada yang membandingkannya lagi dengan ‘resep makan obat’ dari dokter. 
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