
Akar 2 merupakan bilangan irasional

Ketika kita mengatakan bahwa 2 adalah bilangan iirasional, “apakah 

maksudnya?”. Kita sebaiknya menyelidiki apa yang dimaksud irrasional untuk 

menentukan artinya.

Irrasional berarti  tidak rasional

Tidak rasional berarti tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat.

Tidak dapat dinyatakan sebagai rasio berarti  tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 

pecahan.

Jadi tidak ada pecahan 2
b

a
( dimana a dan b merupakan bilangan bulat).

Jika kita menghitung 2 dengan menggunakan kalkulator, kita akan memperoleh

...27641572850387534384621070383799073247

797948073176696718753760969807856801688724223730950481,414213562 

Perhatikan bahwa pola diantara angka-angkanya, dan tidak ada pengulangan 

angka secara berkelompok. Apakah ini menendakan bahwa bilangan rasional 

memiliki perulangan angka secara periode? Perhatikan pecahan berikut

...142857142857142857142857,0
7
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Perhatikan bahwa pecahan 
7

1
mengalami perulangan angka setiap 6 digit.

Bagaimana dengan pecahan 
109

1
?

8623...06422018340366972477449541284425688073391467889908

79816513760275229357587155963319266055040,00917431
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Hasil perhitungan ini merupakan hasil perhitungan 100 angka dibelakang koma 
dan menunjukkan tidak ada perulanagan digit secara periode. Apakah ini 

menunjukkan bahwa 
109

1
merupkan bilngan irrasional ? ternyata  tidak, jika kita 

mencoba untuk melanjutkan perhitungan, kita kan sampai pada 



74..853211009120183486239724770642

41284403668073394495889908256865137614672293577981

55963302756055045871917431192623853211004220183486

66972477069541284403688073394467889908258165137614

75229357797155963302266055045800917431198623853211

06422018340366972477449541284425688073391467889908

79816513760275229357587155963319266055040,00917431
109

1


Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pecahan jika dinyatakan dalam bentuk 
decimal memiliki angka decimal yang berulang secara periode.

Contoh lain:

....333333,0
3

1


...076923007692369230769230,07692307
13

1


Tetapi ini bukan merupakan bukti bahwa bilangan irrasional tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk pecahan 
b

a

Berikut adalah bukti 2 merupakan bilangan irrasional.

Andaikan terdapat bilangan rasional r segingga 2r . Misalkan 
b

a
r  , dimana 

a dan b tidak mempunyai factor sekutu selain 1. 

Sehingga 2
b

a

    2
2

2


b

a
atau 22 2ba  sehingga 2a dan a merupakan bilangan genap

Karena a bilangan genap maka pa 2 , untuk suatu bilangan bulat p.
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Jadi 2b dan b merupakan bilangan genap (habis dibagi 2)

Hal ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa a dan b tidak memiliki factor 

sekutu selain 1. Jadi 2 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan.

Semoga membantu..


