
Mohammad Tohir: Guru SMP Islam Sabilillah Malang 
 

 

http://m2suidhat.blogspot.com/  1 
 

 

 

         Sekolah Menengah Pertama Islam Sistem Full Day School  

 

A. Kompetensi Dasar 

 Menyelesaikan Operasi Bentuk Aljabar 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Menjelaskan pengertian koefesien, variabel, konstanta, suku sejenis, suku satu, suku dua, 

suku tiga dalam variabel yang sama atau yang beda 

 Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali dan pangkat dari suku satu, suku dua 

 

C. Perlengkapan  

 LCD, Penggaris, papan berpetak dan kertas bentuk bilangan pecahan 

 Manisan/permen dan Lafal Basmalah 

 

 

D. Langkah-langkah Kerja 

1. Amatilah problem kontekstual, berikut 

Kasus1: 

”Luas kebun apel Pak Idris berbentuk persegi sama dengan luas kebun semangka Pak Halim 

berbentuk persegi panjang yang panjangnya 4 cm lebih dari sisi kebun apel Pak Idris, sedangkan 

lebarnya kurang 3 cm dari sisi kebun apel itu.  

Tentukanlah luas kebun apel Pak Idris tersebut ? 

 

Kasus 2: 

                             
 

Catatlah dan hitunglah ada berapa banyak huruf yang sama pada bacaan basmalah tersebut, 

kemudian dikumpulkan masing-masing huruf yang sama dan selanjutnya nyatakan dengan model 

matematika 

 

2. Amatilah bentuk aljabar berikut dan diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk mengisi titik-

titik yang sudah disediakan! 

 

2a + 5 merupakan bentuk aljabar.  

Dari bentuk aljabar tersebut,  2 disebut ...................................  

 a disebut ...................................  

 5 disebut ...................................  

Perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut:  
1) 3a disebut bentuk aljabar suku satu (suku tunggal)  

2) 3k + 5 disebut bentuk aljabar suku dua (binom), yaitu: suku pertama 3k dan suku kedua 5  

3) 6x
2
 + 4xy - y disebut bentuk aljabar suku .............................., yaitu: suku pertama............., suku 

kedua .............. dan suku ketiga ...................  

4) 7a
2
b - 6a

2
 - 5a + 3b disebut bentuk aljabar suku .............., yaitu: ........, ......., ....... dan .......  

 

Jadi, suku merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang dipisahkan oleh ........................................  
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Operasi Penjumlahan dan Pengurangan  

Perhatikan uraian berikut ini.  
Mutia memiliki 9 buku tulis dan 3 buku gambar. Jika buku tulis dinyatakan dengan x dan buku 

gambar dinyatakan dengan y maka banyaknya buku mutia adalah 9x+3y. Selanjutnya, jika Mutia 

diberi kakaknya 2 buku tulis dan 4 buku gambar maka banyaknya buku mutia sekarang adalah:  

 11x + 7y   Hasil ini diperoleh dari (9x + 3y) + (2x + 4y).  

   9x + 3y dan 2x + 4y merupakan bentuk aljabar.  

Pada bentuk aljabar, suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan hanyalah suku-suku sejenis 

saja. Suku-suku sejenis adalah suku-suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama. 

Langkah-langkah untuk menyederhanakan bentuk aljabar suku satu, suku dua, dan suku banyak yaitu:  
1) Kelompokkan suku-suku sejenis  

2) Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut.  

 

 

Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut ini !  
1) 2x + 3y + 3x – y  

 

Penyelesaian :  

Kelompokkan suku-suku sejenis  

2x + 3y + 3x – y  = 2x + ......... + ......... – y  

 = (......... + 3)x + (3 – 1) .........  

Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut, menjadi:  

2x + 3y + 3x – y = 5x + ...... y  

2) 6a
2
 – 2a

2
 + 2a – 7a  = (6 – 2) ....... + ( ........ – 7)a  

 = 4a
2
 – 5 ........  

Selain dengan cara di atas, penjumlahan dan pengurangan  

pada bentuk aljabar dapat dihitung dengan metode bersusun ke bawah.  

3) Jumlahkan 4x
2
 – 5x + 4 dan 3x

2
 + 2x – 6, dengan metode bersusun :  

4x
2
 – 5x + 4  

3x
2
 + 2x – 6  

----------------- + 

.............................  

 

4) Kurangkan 2p – 5 dari 10p + 11  

 

Penyelesaian:  

10p + 11 – (2p – 5)  = 10p + 11 – 2p + 5  

 = ........ – 2p + 11 +..........  

 = .......... + ..........  

 

 


