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1. Suatu bilangan bulat   dikatakan BILANGAN PRIMA jika memenuhi 2 syarat, yakni: 

i.  …………………………………………………………………………………………………………… 

ii.  …………………………………………………………………………………………………………… 

Sedangkan bilangan yang tidak memenuhi syarat ke-2 disebut bilangan …………………………………... 

2. Tentukan apakah bilangan berikut prima, komposit, atau tidak keduanya! Berikan alasan. 

a. 1 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

b. 2 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

c. 3 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

d. 4 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

e. 5 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

f. 6 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

g. 7 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

h. 8 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

i. 9 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

j. 10 adalah ………………………, karena ………………………………………………......................... 

3. Adakah bilangan prima yang genap selain 2? ……… karena ……………………………………………... 

Suatu bilangan dikatakan komposit jika dapat dituliskan sebagai perkalian 2 bilangan selain dirinya. 

 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR UNTUK PERTEMUAN INI: 

1. Memahami pengertian bilangan prima dan mengidentifikasinya. 

2. Mencari faktor prima suatu bilangan bulat. 

3. Memahami eksistensi faktorisasi prima dalam bentuk TFA dan membuktikannya. 



4. Jika      apakah pasti benar bahwa     atau    ? …………….. berikan contoh, ………………………… 

……….......................................................................................................................... ................................... 

5. Agar memenuhi pernyataan jika      maka     atau     maka apakah syarat yang harus ditambahkan? 

………………… ……………………….., buktinya: 

a. Jika     maka jelas teorema telah terbukti. 

b. Jika     maka…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Jadi, jika suatu bilangan prima   membagi perkalian dua bilangan atau lebih, maka   pasti membagi salah satu 

diantara bilangan tersebut. 

 

 

Teorema 2.2.(TFA). Setiap bilangan bulat positif n > 1 selalu dapat disajikan dalam bentuk perkalian bilangan-

bilangan prima. Representasi ini tunggal terhadap urutan faktor- faktornya, yaitu 

    
    

      
                                                   

dimana   ,…,    prima dan         eksponen bulat positif. 

 

 

6. Tuliskan faktor positif dari bilangan berikut. 

a.        _______________________________________________________ ada sebanyak ………… 

b.      _______________________________________________________ ada sebanyak ………… 

c.      _______________________________________________________ ada sebanyak ………… 

d.      _______________________________________________________ ada sebanyak ………… 

e.     _______________________________________________________ ada sebanyak ………… 

7. Tentukan faktorisasi prima berpangkat dari bilangan berikut 

a.    

b.     

c.     

d.     

e.      

8. Perhatikan kembali jawaban Anda dari no 6 dan 7, antara banyak faktor positif dengan pangkat dari 

faktorisasi prima, apakah ada hubungan dari kedua jawaban tersebut? Jelaskan! 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Tentukan     dan     dari bilangan             menggunakan algoritma Euclid. 

 

 

 

 

 

 

10. Tentukan     dan     dari bilangan             menggunakan faktorisasi prima. 

 

 

 

 

Bandingkan, apakah keduanya diperoleh hasil yang sama, lalu lebih mudah yang mana menurut kalian? 

 

 


