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iiiMATEMATIKA

Kata Pengantar
Matematika adalah bahasa universal  dan karenanya kemampuan matematika siswa 

suatu negara sangat mudah dibandingkan dengan negara lain. Selain dari itu, matematika 
juga dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. 
Kita mengenal PISA (Program for International Student Assessment) dan TIMSS (The 
International Mathematics and Science Survey) yang secara berkala mengukur dan 
membandingkan antara lain kemajuan pendidikan matematika di beberapa negara.

Standar internasional semacam ini memberikan arahan dalam merumuskan 
pembelajaran matematika di SMP/MTs. Hasil pembandingan antara yang kita ajarkan 
selama ini dengan yang dinilai secara internasional menunjukkan adanya perbedaan, baik 
terkait materi maupun kompetensi. Perbedaaan ini menjadi dasar dalam merumuskan 
pembelajaran Matematika dalam Kurikulum 2013.   

Buku Matematika Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 ini ditulis dengan 
berdasarkan pada materi dan kompetensi yang disesuaikan dengan standar internasonal 
tersebut. Terkait materi misalnya, sebagai tambahan, sejak kelas VII telah diajarkan 
antara lain tentang data dan peluang; pola dan barisan bilangan, aljabar, dan bangun;  
serta transformasi geometri. Keseimbangan antara matematika angka dan matematika 
pola dan bangun selalu dijaga. Kompetensi pengetahuan bukan hanya sampai memahami 
secara konseptual tetapi sampai ke penerapan melalui pengetahuan prosedural dalam 
pemecahan masalah matematika. Kompetensi keterampilan berfikir juga diasah untuk 
dapat memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran order tinggi seperti menalar 
pemecahan masalah melalui permodelan, pembuktian dan perkiraan/pendekatan.

Walaupun demikian, pembahasan materi selalu didahului dengan pengetahuan 
konkret yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan konkret 
tersebut dipergunakan sebagai jembatan untuk menuju ke dunia matematika abstrak 
melalui pemanfaatan simbol-simbol matekatika yang sesuai melalui permodelan. 
Sesampainya pada ranah abstrak, metode-metode matematika diperkenalkan untuk 
menyelesaikan model permasalahan yang diperoleh dan mengembalikan hasilnya pada 
ranah konkret.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam 
Kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia 
dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan 
menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersedian Membelajarkan pada buku ini. Guru 
dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-Membelajarkan lain yang 
sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang 
sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan 
semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada 
tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Buku ini merupakan edisi kedua sebagai 
penyempurnaan dari edisi pertama. Buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan 
perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca 
memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi 
berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan 
kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka 
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
Jakarta,  Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh
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Untuk menyiapkan sebuah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, 
maka buah pikiran pengarang harus diturunkan dari Kompetensi Dasar yang 
tertuang dalam kurikulum sehingga buku akan memberi makna kepada 
siswa yang mempelajarinya. Buku Siswa Matematika kelas VIII kurikulum 
2013 terdiri tidak hanya memuat definisi , rumus, atau soal saja, tetapi juga 
berisi aktifitas yang memandu siswa untuk membangun pengetahuannya. 
Pada buku ini disajikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran 
tingkat tingghi (high order thinking). Beberapa dari masalah tersebut sudah 
diberikan beserta prosedur penyelesaiannya, beberapa disajikan petunjuk 
untuk memcahkannya saja yang diharapkan akan dipecahkan oleh siswa. 
Pada setiap Bab disajikan minimal satu tugas projekyang menuntut siswa 
bekerja dalam kelompok dalam waktu yang relatif tidak sebentar untuk 
menyelesaikannya.

Konsep umum pada setiap bab terdiri dari (1) Pengantar Bab, (2) Peta 
Konsep, (3) Tokoh matematika, (4) Isi materi, dan (5) Merangkum.

1. Pengantar Bab terdiri dari kata kunci, Kompetensi Dasar, deskripsi 
materi, dan pengalaman belajar yang diharapkan  akan didapatkan 
siswa setelah pembelajaran  

1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.
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B

engalaman
elajar

1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar

1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar

1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar

Petunjuk 
Penggunaan Buku



viii ix

2. Peta konsep berisi diagram keterkaitan antar materi pada Bab.
3. Tokoh matematika dipilih sesuai dengan materi yang akan dibahas 

pada Bab. Selain menjelaskan sejarah dan keterkaitan tokoh tersebut 
terhadap materi yang akan dibahas, juga membahas hikmah yang bisa 
dicontoh dari tokoh tersebut.

4. Isi materi berupa kegiatan-Membelajarkan yang menuntut siswa 
secara aktif untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga siswa 
akan mendapatkan pengalaman yang diharapkan. Pada setiap awal 
Membelajarkan berisi konteks atau masalah terkait dengan kegiatan. 
Masalah yang disajikan ada yang diberikan beserta pemecahannya, 
ada yang dilengkapi dengan petunjuk pemecahan masalah, dan ada 
yang dibiarkan berupa masalah untuk dipecahkan siswa. Pada setiap 
Membelajarkan mengikuti pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, 
menanya, menggali informasi, menalar, dan mngkomunikasikan yang 
disajikan dengan ikon-ikon tertentu. Berikut penjelasan dari setiap 
ikon tersebut.

a. Ayo
Kita Amati

 Pengalaman belajar pada Membelajarkan Ayo Kita Amati 
mengamati dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, 
menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) objek-objek 
matematika tertentu terkait masalah atau topik kegiatan. Hasil 
pengamatan dapat berupa definisi, aksioma, postulat, teorema, 
sifat, grafik dan lain sebagainya. Pengalaman belajar mengamati 
ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 
dan melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan mencari 
informasi.

b. Ayo Kita
Menanya??

 Setelah terjadi proses mengamati, pengalaman belajar peserta 
didik berikutnya yang difasilitasi guru adalah pengalaman belajar 
menanya. Pengalaman belajar tersebut dimaknai sebagai menanya 
dan mempertanyakan terhadap hal-hal yang diamati. Terjadinya 
kegiatan’menanya’ oleh peserta didik dapat disebabkan oleh karena 
belum dipahaminya hal-hal yang diamati, atau dapat pula karena 
ingin mendapatkan informasi tambahan tentang hal-hal yang 
diamati. Agar proses menanya oleh peserta didik semakin hari 
berjalan semakin lancar dan berkualitas, guru dapat memfasilitasi 
dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi 
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menggiring peserta didik untuk mempertanyakan hal-hal yang 
diamati. 

c. Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

 Setelah terjadi proses menanya, pengalaman belajar siswa 
berikutnya adalah menggali informasi. Pada buku siswa disajikan 
dua jenis informasi, yaitu informasi langsung dan tidak langsung. 
Pertama, informasi disajikan secara langsung, sehingga menuntut 
siswa untuk cermat dalam memahami informasi yang disajikan. 
Kedua, informasi disajikan dengan mengajak siswa melakukan suatu 
aktivitas yang mengarh pada informasi yang ingin dicapai, untuk 
itu siswa harus aktif dalam mengikuti panduan buku siswa dan 
guru.  Selain informasi yang diperoleh dari buku siswa, diharapkan 
siswa juga aktif membaca informasi sumber lain, mengamati 
objek/kejadian/aktivitas, atau melakukan wawancara dengan nara 
sumber. Dari Membelajarkan mengumpulkan informasi ini data-
data yang selanjutnya siap diolah, dihubungkan antara data yang 
satu dengan yang lainnya (diasosiasikan), dianalisis, dan dinalar.

d. Ayo Kita
Menalar

 Setelah mengalami proses mengamati, menanya, dan menggali 
informasi maka pengalaman belajar pokok berikutnya adalah 
mengolah informasi atau mengasosiasikan. Membelajarkan 
mengolah informasi dimaknai sebagai mengolah informasi yang 
sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil Membelajarkan 
mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari Membelajarkan 
mengamati dan Membelajarkan mengumpulkan informasi. 
Sedangkan proses pengolahan informasi dapat terjadi  dari  yang 
bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan. Pada buku 
siswa Membelajarkan menalar disajikan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan yang diharapkan akan terjawab oleh siswa setelah 
melalu Membelajarkan mengamati hingga menggali informasi. 
Hasil dari Membelajarkan menalar ini berupa jawaban, pernyataan, 
atau kesimpulan.
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e. Ayo Kita
Berbagi

 Setelah mengalami proses mengamati, menanya, mengumpulkan, 
dan mengolah informasi maka pengalaman belajar pokok 
berikutnya adalah mengkomunikasikan yang dimaknai 
sebagai Membelajarkan menyampaikan hasil pengamatan, atau  
kesimpulan yang  diperoleh berdasarkan hasil analisis secara 
tertulis, lisan, ataupun dengan media. Tujuan dari Membelajarkan 
berbagi adalah melatih siswa untuk berani  menyampaikan ide 
kepada orang lain. Dengan adanya Membelajarkan berbagi, 
diharapkan akan tumbuh pada diri siswa sikap empati, saling 
menghargai, dan menghormati perbedaan orang lain.

5. Merangkum

 Berisi pertanyaan-pertanyan yang mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang materi yang telah dipelajari dalam satu bab.

 Buku ini tentunya jauh dari kesempurnan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan komentar dan saran untuk perbaikan buku ini, 
baik dari siswa, guru maupun maupun pihak lain terkait dalam 
Membelajarkan pembelajaran.



x xi

No Aspek Penilaian Capaian Keterangan

1 Keterselesaian Buku 
Siswa

B Bila Buku Siswa terselesaikan 
dengan baik

< B Bila ada bagian dari Buku Siswa 
yang tidak terselesaikan

2

Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain

A
Bila memilih soal dari Uji 
Kompetensi dengan kategori  
Sangat Sulit dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–
Bila memilih soal dari 
Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B+
Bila memilih soal dari 
Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B
Bila memilih soal dari 
Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji 
Kompetensi dengan kategori  
Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji 
Kompetensi dengan kategori  
Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B+, B, B–
Bila memilih soal dari Uji 
Kompetensi dengan kategori  
Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , B, B–
Bila memilih soal dari Uji 
Kompetensi dengan kategori  
Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Pedoman Penilaian+=+ CBA



xii

Tugas Projek

A
Bila Proyek terselesaikan dan 
manpu mempresentasikan 
dengan Baik

A–, B+, B
Bila ada bagian dari Proyek yang 
tidak terselesaikan atau kurang 
mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan 
samasekali

Keterangan: -  Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = B–
 - Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang harus 

terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2 adalah 
penambahan nilai.



1MATEMATIKA

SMP/MTsTT
Kelas

Semester 1

VII

Semester 1



32 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi MATEMATIKA 1

Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan 
(Matematika) berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang 
aliran sungai. Bangsa Mesir disungai Nil, Bangsa Babilonia sungai 
Tigris dan Eufrat, Bangsa Hindu di sungai Indusdan Gangga, serta 
Bangsa Cina di sungai Huang Ho dan Yang Tze. Bangsa-bangsa 
itu memerlukan matematika, khusunya bilangan untuk berbagai 
kebutuhan sehari-hari seperti berikut: perhitungan perdagangan, 
penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas 
tanah, dan lain-lain.Pada perkembangan peradaban, matematika 
diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan 
pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman 
dahulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi 
bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan hindu-
arab. 

Bab  1
Bilangan

1. Membandingkan dan 
mengurutkan berbagai 
jenis bilangan serta 
menerapkan operasi 
hitung bilangan bulat dan 
bilangan pecahan dengan 
memanfaatkan berbagai 
sifat operasi.

2.  Menggunakan pola 
dan generalisasi untuk 
menyelesaikan masalah.

K
D

ompetensi
asar

• Bilangan Asli
• Bilangan Cacah
• Bilangan Bulat
• Bilangan Bulat Positif
• Bilangan Bulat Negatif
• Bilangan Pecahan

Kata Kunci

Sumber: Kemdikbud
Sejarah Bilangan

1. Siswa dapat membandingkan berbagai jenis bilangan bulat dan pecahan.
2. Siswa dapat mengurutkan berbagai jenis bilangan bulat dan pecahan.
3. Siswa dapat menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan 

berbagai sifat operasi.
4. Siswa dapat menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah.

P
B

engalaman
elajar



3

P
K

eta
onsep

BilanganBilangan Operasi
Bilangan
Operasi
Bilangan

Membandingkan
dan Mengurutkan 

Bilangan

Membandingkan
dan Mengurutkan 

Bilangan

Bilangan
Rasional
Bilangan
Rasional

Bilangan
Pecahan
Bilangan
Pecahan

Bilangan
Bulat

Bilangan
Bulat

Bilangan Nol
 “0”

Bilangan Nol
 “0”

Bilangan Bulat Positif 
atau

Bilangan Asli

Bilangan Bulat Positif
atau

Bilangan Asli

Bilangan
Bulat Negatif

Bilangan
Bulat Negatif

Bilangan
Cacah

Bilangan
Cacah
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embelajarkanM 1.1 Membandingkan 
Bilangan Bulat

1. Ingatkan kembali jenis-jenis bilangan yang sudah didapatkan siswa di SD
2. Ajak siswa untuk mendiskusikan sejenak Masalah 1.1 (tidak harus terselesaikan). 

Jika siswa membandingkan bilangan tersebut, guru bisa mengganti dengan 
bilangan lain yang sangat besar.

Ajak siswa untuk 
mengamati konteks dalam 
kehidupan sehari-hari 
yang berkaitan dengan 
bilangan bulat (positif, 
nol, dan negatif). Silahkan 
menambahi contoh lain 
yang dirasa dekat dengan 
lingkungan siswa. 

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa untuk mebuat pertanyaan dari hasil mengamati

Ayo Kita
Menanya??

Contoh
1. Bagaimana membandingkan antar bilangan bulat positif yang sangat besar atau 

antar bilangan bulat negatif yang sangat kecil?
2. Bagaimana 

membanding-
kan bilangan 
bulat yang 
terdiri dari 
banyak angka?
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Ajak siswa untuk menggali informasi yang disajikan di kegiatan Ayo Kita Menggali 
Informasi. Informasi yang diinginkan untuk digali adalah siswa memahami nilai dari 
angka-angka penyusun bilangan dan membandingkan dengan bilangan lain.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Penyelesaian
Alternatif

1. M > N, alasan bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif, 
tanpa memperhatikan angka penysunnya.

2. Langkah untuk menentukan dua bilangan bulat negatif yang lebih besar
a. Perhatikan banyak angka penyusunnya. Semakin sedikit angka penyusunnya, 

semakin besar bilangan tersebut, dan sebaliknya.
b. Jika banyak angka penyusunnya sama banyak, maka cukup melihat angka tidak 

sama yang paling kiri 
(memiliki posisi nilai 
terbesar).

3. Untuk membandingkan 
dua bilangan bulat 
positif yang jumlah 
angkanya berbeda, 
cukup memperhatikan 
banyak angka 
penyusun terbanyak. 
Semakin banyak angka 
penyusunnya, semakin 
besar bilangan tersebut, 
dan sebaliknya.

4. X > Y
 Karena : (1) sama-

sama bilangan positif, 
(2) banyak angka 
penyusunnya sama, yaitu 
7 angka, (3) Nilai angka 
paling kiri bilangan X 
lebih besar dari angka 
paling kiri bilangan Y 
(5>4)

5. L > K
 Karena : (1) sama-

sama bilangan positif, 
(2) banyak angka 
penyusunnya sama, yaitu 
7 angka, (3) Nilai angka 
paling kiri (yang tidak 
sama) bilangan L lebih 
besar dari angka paling 
kiri bilangan Y (5 > 4).

Ajak siswa untuk menjawab pertanyaan yang disajikan pada kegiatan “Ayo Kita 
Menalar”. Tujuannya adalah siswa mampu membandingkan bilangan-bilangan bulat 
dengan menalar.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. Beri kesempatan 
kepada penyaji untuk menanggapi pertanyaan temannya. Jadilah penengah jika dirasa 
perlu.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Periksa kesesuaian jawaban menalar yang dibuat oleh siswa.
3. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
4. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ingatkan kembali materi penjumlahan dan pengurangan bilangan yang sudah 
didapatkan siswa di SD.

2. Ingatkan kembali cara penjumlahan bersusun yang telah didapatkan di SD.
3. Ajak siswa untuk mendiskusikan sejenak Masalah 1.3 dan 1.4 (tidak harus 

terselesaikan). Alternatif pemecahan masalah tersebut untuk selanjutnya akan 
dibahas di kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ajak siswa untuk 
mengamati contoh-
contoh konteks sederhana 
yang terkait dengan 
operasi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan 
bulat.

Setelah mengamati 
contoh, minta siswa 
untuk mengamati dan 
memecahkan Masalah 1.3, 
dan Masalah 1.4.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 1.2 Menjumlahkan dan 
Mengurangkan Bilangan Bulat
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.2 dan Contoh 1.4,  serta alternatif penyelesaiannya 
yang disajikan dengan ilustrasi garis bilangan.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.4, serta alternatif penyelesaiannya yang disajikan 
dengan ilustrasi garis bilangan.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.5 dan Contoh 1.6, serta alternatif penyelesaiannya 
yang disajikan dengan ilustrasi garis bilangan.
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Minta siswa untuk mebuat pertanyaan dari hasil mengamati

Ayo Kita
Menanya??

Contoh
1. Bagaimana cara menjumlahkan/mengurangkan sebarang bilangan bulat?
2. Apakah pengelompokan bilangan bulat seperti pada Alternatif pemecahan Masalah 

1.5 itu berlaku untuk semua bilangan bulat?

Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.5 serta alternatif pemecahannya yang disajikan 
dengan ilustrasi pengelompokan bilangan.
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Ajak siswa untuk memahami sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan, yaitu:
1. Komutatif
2. Asosiatif
Minta siswa untuk melengkapi Tabel 1.2 untuk mengecek sifat-sifat tersebut. Beri 
kesempatan kepada siswa untuk mencoba bilangan lain.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Ajak siswa untuk memahami bahwa
–a + (–b) = –a – b

dengan ilustrasi garis bilangan.

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. 

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikutnya.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk untuk mempresentasikan jawabnnya di kelas. Latih siswa untuk 
menanggapi pertanyaan temannya.
Jika dirasa diskusi sudah tidak terarah, guru menjadi penengah.

Ayo Kita
Berbagi
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar halaman 15 Buku Siswa

1. –12,347

2. Setiap dua bilangan jumlahnya adalah 1.
 Kalau diamati ada 10 pasang yang berjumlah 1. Dengan kata lain bentuk 

tersebut dapat disedehanakan menjadi 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

3. Dengan memperhatikan polanya maka setiap dua jam, katak tersebut naik 1 
meter dari. Ketika jam ke 34, katak sudah berhasil mencapai ketinggian 17 
meter dari dasar sumur. Karena pada jam ganjil katak naik 3 meter, maka 
pada jam ke 34, katak sudah berada di bibir sumur. 

4. Tidak berlaku.
 Contoh penyangkal sifat komutatif

5 − 3 = 2 ≠ − 2 = 3 − 5

 Contoh penyangkal sifat asosiatif

(3 − 2) − 1 = 1 − 1 = 0 ≠ 2 = 3 − 1 = 3 − (2 − 1)

 dari dua contoh penyangkal tersebut disimpukan bahawa sifat komutatif dan 
asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan.

5. Iya.

6. Iya. 

 Bilangan bulat positif terkecil adalah 1, sehingga jumlah dua bilangan bulat 
positif terkecil adalah 1 + 1 = 2. Dengan kata lain tidak mungkin negatif.

7. Tidak selalu. Contoh 3 − 4 = − 1

8. a – b bernilai positif jika a > b

7. a − b bernilai positif jika a > b

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Periksa kesesuaian jawaban menalar yang dibuat oleh siswa.
3. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
4. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.7, serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi garis bilangan.

embelajarkanM 1.3 Mengalikan dan Membagi 
Bilangan Bulat

Minta siswa untuk mengamati contoh konteks tentang perkalian bilangan bulat 
dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pengamatan adalah siswa memahami konsep 
perkalian bilangan bulat yang diperjelas dengan garis bilangan.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.8 dan Contoh 1.9, serta alternatif penyelesaiannya 
yang disajikan dengan ilustrasi garis bilangan.
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Ajak siswa untuk memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, serta 
syarat berlakunya.

Minta siswa untuk memahami sifatk komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi 
perkalian. Minta siswa untuk melengkapi Tabel 13, Tabel 1.4, dan 1.5 untuk mengecek 
ketiga sifat 
tersebut. ajak 
siswa untuk 
memperha-
tikan kolom-
kolom yang 
berkaitan 
dengan sifat 
tersebut.

Amati hasil di kolom 6 dan 9. Kalian bisa mencoba untuk sebarang bilangan bulat yang lain.
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Amati hasil di kolom 6 dan 9. Kalian bisa mencoba untuk sebarang bilangan bulat yang lain.

Beri kesempatan kepada siswa untuk memecahkan Masalah 1.5. (tidak harus sampai 
terpecahkan).
Untuk pemecahan Masalah 1.5 akan dipertanyakan di kegiatan Ayo Kita Menalar.
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Minta siswa untuk mengamati hasil perkalian dua bilangan bulat tak nol.
Untuk mengecek, ajak siswa untuk melengkapi Tabel 1.7, 1.8, dan 1.9.
Arahkan siswa untuk mengamati pola hasil kali bilangan bulat pada setiap tabel. 

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan terkait informasi yang diamati tentang 
perkalian dan pembagian bilangan bulat.

Contoh pertanyaan:

1. Apakah hasil perkalian bilangan bulat selalu bilangan bulat juga?
2. Apakah hasil pembagian bilangan bulat selalu bilangan bulat juga?

Ayo Kita
Menanya??
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Diskusi
1. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64
 4 × 4 × 4 = 64
 Jadi benar 26 = 43 

2. a.  1002

 b.  253 atau 1252

 c.  94 atau 812

Minta siswa untuk memahami informasi yang diberikan, antara lain:
1. Faktor positif bilangan bulat positif
2. Bentuk pangkat bilangan bulat
3. Bilangan prima antara 1 sampai 100

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Ajak siswa untuk memahami atau mengingat kembali perkalian bersusun yang telah 
dipelajari siswa ketika di SD. Ajak siswa untuk memhami perkalian dengan metode 
Lattice. Ajak siswa untuk membandingkan antara hasil perkalian dengan cara bersu-
sun dengan hasil perkalian dengan metode Lattice. 
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Diskusi

1 bukan bilangan prima 
karena faktornya hanya 
ada 1 yaitu 1 itu sendiri. 
Sedangkan bilangan prima 
adalah bilangan yang tepat 
memiliki 2 faktor.

Minta siswa untuk melakukan kegiatan menentukan bilangan prima antara 1 sampai 100.

Bilangan prima antara 1 sampai 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89, 91, 97

Beri kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan Diskusikan.

Ajak siswa untuk memahami konsep pembagian pada himpunan bilangan 
bulat positif. 
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.13 serta alternatif penyelesaiannya.

Ajak siswa memahami konsep perkalian bilangan bulat.

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.14 serta alternatif penyelesaiannya yang 
diilustrasikan dengan garis bilangan.
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Diskusi Bilangan bulat ganjil dapat dinyatakan dengan  2n + 1, dengan n bilangan 
bulat. Oleh karena itu hasil bagi bilangan ganjil oleh 2 selalu bersisa 1.

Ajak siswa untuk memahami konsep habis dibagi pada bilangan bulat.
Beri kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan Diskusikan. 
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.6 serta alternatif pemecahannya (buku siswa 
halaman 28). Ajak siswa untuk mengamati pola pada pemecahan masalah tersebut.

Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.7 serta alternatif pemecahnnya. Ajak siswa 
untuk mengamati pola pada pemecahan masalah tersebut
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Ajak siswa untuk menjawab soal pada kegiatan Ayo Kita Menalar

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar halaman 29 Buku Siswa

1. 0
2. a.  Iya perkalian sebarang bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat

b.  tidak, contoh penyangkal 2 ÷ 3 = 2
3

 (bilangan pecahan) 

3.    Tabel 1.2 Perbagian bilangan bulat
Bilangan I

0 Bilangan bulat 
positif (+)

Bilangan bulat 
negatif (−)

Bi
la

ng
an

 II 0 0 0 0

Bilangan bulat positif (+) 0 + -

Bilangan bulat  negatif (−) 0 - +

 Untuk jawaban nomor 4, 5, dan 6 disajikan dalam Tabel 1.8 berikut.

 Tabel 1.3 Perbagian bilangan bulat
Yang dibagi

0 Bilangan bulat 
positif (+)

Bilangan bulat 
negatif (−)

Pe
m

ba
gi 0 0 Tidak 

didefinisikan
Tidak 

didefinisikan

Bilangan bulat positif (+) 0 + -
Bilangan bulat  negatif (−) 0 - +

7.  Sifat komutatif tidak berlaku 
 pada operasi pembagian.
 Contoh penyangkal
 Misal a = 2   dan b = 3

 2 ÷ 3 = 2
3

 3 ÷ 2 = 3
2

 Jadi a ÷ b ≠ b ÷ a

8. Tidak
 Contoh penyangkal:
 2 - 3 = –1 ≠ 1 = 3 – 2

 3 ÷ 2 = 3
2

 ≠ 2
3

 = 2 ÷ 3

9.  a.  50 hari
 b.  Obat A = 9 × 25 = 225
  Obat C = 1 × 50 = 50
  Biaya Obat A = 225 × 50.000 = 11.250.000
  Biaya Obat B = 100 ×100.000 = 500.000
  Biaya obat C= 50 ×200.000 = 1.000.000
  Total biaya obat = 11.250.000 + 500.000 +  

    1.000.000  = 12.750.000

10.  pola berulang 7 pada pangkat
        Jadi 32014 hari lagi sama dengan 35 hari  

 kemudian sama dengan 5 hari kemudian,  
 yaitu hari jumat. 
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Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas

Ayo Kita
Berbagi

Keterkaitan konsep ketaqwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat

( + )
Melaksanakan × ( + )

Perintah = ( + )
Taqwa

( + )
Melaksanakan × ( – )

Larangan = ( – )
Tidak taqwa

( – )
Meninggalkan × ( + )

Perintah = ( – )
Tidak taqwa

( – )
Meninggalkan × ( – )

Larangan = ( + )
Taqwa

Guru bisa mengaitkan konsep 
hasil perkalian bilangan bulat 
dengan konsep ketaqwaan 
seperti berikut. (di atas tabel 
ketaqwaan)

Guru bisa mengaitkan dengan 
konsep-konsep yang lain.
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Minta siswa untuk mengingat kembali bahasan tentang faktor bilangan bulat 
yang telah dibahas di Kegiatan 3.

2. Ajak siswa untuk mendiskusikan sejenak Masalah 1.8 dan Masalah 1.9 (tidak 
harus terselesaikan). Alternatif pemecahan masalah tersebut untuk selanjutnya 
silakan dibahas di kegiatan Ayo Kita Menalar.

Minta siswa untuk 
memahami

a. Kelipatan persekutuan

b. Faktor persekutuan

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 1.4 Kelipatan dan 
Faktor Bilangan Bulat
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Minta siswa untuk memahami dan menggali informasi tentang KPK dan FPB serta 
dua teknik menemukannya (pohon faktor dan pembagian bersusun).
Ajak siswa untuk mencoba menentukan KPK dan FPB menggunakan kedua cara, 
yaitu 
1. Cara pohon faktor 

dan cara pembagian 
bersusun.

2.  Masalah sehari-hari 
yang bagaimanakah 
yang bisa diselesaikan 
dengan konsep KPK 
atau FPB?

3.  bagimanakah KPK dan 
FPB bilangan prima?

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Minta siswa untuk membuat pertanyaan terkait dengan KPK dan FPB.

Contoh pertanyaan:

Apakah setiap dua bilangan atau lebih pasti memiliki KPK dan FPB? 

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk memahami 
Contoh 1.15 serta alternatif 
penyelesainnya. Minta 
siswa melengkapi alternatif 
penyelesaian yang berupa 
titik-titik.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.16 serta alternatif penyelesainnya. Minta siswa 
melengkapi alternatif penyelesaian yang berupa titik-titik.
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Ajak siswa untuk memahami cara menentukan KPK dari dua atau lebih bilangan bulat 
positif dengan cara pohon faktor dan pembagian bersusun.
Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.17 serta alternatif penyelesaiannya dengan cara 
pohon faktor.
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Ajak siswa untuk memahami cara menentukan FPB dari dua atau lebih bilangan 
bulat positif dengan cara pohon faktor dan pembagian bersusun. Minta siswa untuk 
melengkapi bagian yang berupa titik-titik.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.19 serta alternatif penyelesaiannya (buku siswa 
halaman 38) dengan melihat dafat faktor dari bilangan-bilangan yang berkaitan 



41MATEMATIKA

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.20 serta alternatif penyelesaiannya dengan cara 
pohon faktor.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.21 serta alternatif penyelesaiannya dengan cara 
pembagian bersusun.
Minta siswa untuk menentukan penyelesaian Contoh 1.20 dan Contoh 1.21 dengan 
cara sebaliknya, kemudian membandingkan dengan cara yang disajikan di buku siswa.
Ajak siswa untuk memahami Alternatif pemecahan Mmasalah 1.8 (buku siswa halaman 32)
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. 

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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1. Karena a dab b adalah bilangan prima, Faktor dari a adalah a dan 1
 Faktor dari b adalah b dan 1
 FPB dari a dan b adalah 1
 KPK dari a dan b adalah a × b

2. a.  6 adalah faktor persekutuan dari c dan d, tetapi belum tentu FPBnya. Karena 
mungkin masih ada faktor persekutuan dari c dan d yang lebih besar dari 6.

b. syarat bahwa 6 adalah FPB dari c dan d adalah tidak ada bilangan yang lebih besar 
dari 6 yang menjadi faktor persekutuan dari c dan d

3. Cara 1: Menentukan KPK dari e dan f untuk dibandingkan dengan g

 Cara 2: mencari bilangan yang kurang dari g dan terbagi oleh e dan f.

4. FPB = 4 = 22

 KPK= 72 = 23 × 32

 Karena FPB kedua bilangan tersebut = 22, maka salah satu bilangan pasti memiliki 
faktor 22, dan bilangan lainnya 23 (dari KPK). 32 hanya faktor dari salah satu bilangan 
saja, maka bilangan yang mungkin adalah

 
Bilangan I Bilangan II
22 × 32 = 36 23 = 8

22 = 4 23 × 32 = 72

 Jadi bilangan yang dimaksud adalah 8 dan 36

5. a. menit ke-10 atau 9 menit setelah lampu A menyala
 b.  KPK dari 3, 4, dan 7 adalah 82 
  10 + 82 = 92

Jadi, ketiga lampu tersebut menyala untuk kedua kali pada menit ke 92. Atau 91 
menit setelah lampu A menyata.

 c.  10 + n × 82, dengan n = 1, 2, 3, ...

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar halaman 40 buku siswa
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Minta siswa untuk menyajikan jawaban menalarnya di depan kelas.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.

2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)

3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ajak siswa untuk mengingat kembali sub bab membandingkan bilangan bulat.
2. Ajak siswa untuk mendikusikian masalah 1.12 dan 1.13 (tidak harus 

terselesaikan). Alternatif pemecahan masalah tersebut untuk selanjutnya silakan 
dibahas di akhir pembelajaran.

embelajarkanM 1.5 Membandingkan 
Bilangan Pecahan

Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.12 dan Masalah 1.13. Penyelesaiannya akan 
dipertanyakan di kegiatan Ayo Kita Menalar.
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Ajak siswa untuk memahami konteks bilangan pecahan yang disajikan dengan 
islustrasi gambar. Jika perlu berikan ilustrasi pecahan dalam konteks lain.
Ajak siswa diskusi sejenak tentang syarat pada pecahan, bahwa penyebut tidak boleh 
sama dengan nol.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk memahami berbagai ilustrasi bilangan pecahan yang disajikan pada 
Tabel 1.15. Pecahan yang dimaksud adalah bagian yang diarsir dari bentuk yang 
bersesuaian.
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuan kaya “membandingkan 
bilangan pecahan”.
Contoh pertanyaan:
Bagaimanakah cara membandingkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk memahami ilustrasi tentang pecahan ekuivalen (senilai). Jika perlu, 
beri contoh lain.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Berikan penjelasan tentang syarat dua pecahan yang ekuivalen.
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Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. Beri kesempatan 
kepada penyaji untuk menanggapi pertanyaan temannya. Jadilah penengah jika dirasa 
perlu.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar di buku 
siswa.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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1. a.  2
7

 < 3
7

 d. 4
5

 < 5
6

 b. 1
2

 > 1
3

 e. 1
2.013

 > 1
2.014

 c. 2
6

 = 1
3

 f. 2.012
2.013

 < 2.014
2.015

2. 3
15

,   1
3

, 2
5

, 6
7

3. a.  2
a

 < 3
a

, karena penyebutnya bilangan bulat positif yang sama.

 b.  4
a

 > 5
a

, karena penyebutnya bilangan bulat negatif yang sama.

c.  2
c

 < 2
d

 , karena penyebutnya sama-sama bilangan bulat positif, dengan c > d.

4.  Langkah membandingkan bilangan pecahan a
b

 dengan c
d

, a, b, c, dan d 

adalah bilangan bulat, c dan d ≠ 0 
 Langkah 1: Mengubah pecahan a

b
  dan c

d
 menjadi pecahan senilai dengan 

penyebut sama yaitu b × d.

 Langkah 2: Bandingkan pembilang masing-masing bilangan yangs senilai 
tersebut, seperti membandingkan bilangan bulat.

5. Pemecahan masalah 1.12
a. Jika Adit bergabung dengan meja B maka Adit akan memperoleh bagian 

yang sama dengan anak yang menghadap meja C.
b. Untuk mendapat bagian yang terbanya (dari keempat pilihan) maka Adit 

harus memilih meja A.
6. Pemecahan masalah 1.13
 a. Meja X

 b. Karena 7
2

 > 9
3

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar halaman 47 buku siswa
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ajak siswa untuk memahami konteks penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan yang disajikan.

2. Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang pecahan ekuivalen.

embelajarkanM 1.6 Penjumlahan dan Pengurangan 
Bilangan Pecahan

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.22 dan Contoh 1.23, serta alternatif 
penyelesaiannya.
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Sumber: resep4.blogspot.com

Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.14 (tidak harus terpecahkan). Selanjutnya 
pemecahan Masalah 1.14 akan dipertanyakan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.24 dan Contoh 1.25, serta alternatif 
penyelesaiannya yang disajikan dengan ilustrasi pita pecahan (fraction strips). 
Pada Contoh 1.24 dan Contoh 1.25 penyebut dari pecahannya sama, sehingga untuk 
menjumlahkan pecahannya, bisa langsung dengan menjumlahkan pembilangnya.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.26 serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi pita pecahan (buku guru halaman 53). Pada Contoh 1.26 
penyebut kedua pecahan tidak sama, sehingga perlu diubah bentuk ekuivalen yang 
penyebutnya sama.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.27 serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi pita pecahan (buku siswa halaman 54).



59MATEMATIKA

Ajak siswa untuk memahami bilangan pecahan sejati, bilangan pecahan tidak sejati, 
bilangan campuran, bilangan 
persen, bilangan permil,  
dan bilangan desimal

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “penjumlahan dan pen-
gurangan bilangan pecahan”.
Contoh pertanyaan:
1. Bagaimana langkah menjumlahkan dan mengurangakan bilangan pecahan yang 

penyebutnya tidak sama?
2. Bagaimana langkah menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan dengan 

bilangan desimal?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disediakan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikutnya.

Ayo Kita
Menalar
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1. a. 2,4 = 24
10

 = 12
5

 b. 75% = 75
100

 = 3
4

2. a. 3
5

  = 0,60

  70% = 0,70
  500% = 0,50
  Jadi urutan bilangannya 500%, 3

5
, 0,55, 70%

 b. Urutan 1
6

, 0,25, 30%, 350%

3. a. 5 1
4

 + 1 2
3

 − 2 1
6

 = 2 1
4

 + 5
3

 − 13
6

 =  125 40 52
24

+ −  = 114
24

 = 19
4

 b.  7,5 − 25% + 1 2
5

 = 7,5 − 0,25 + 1,4 = 7,65

4. a
b

 ± c
d

 = ( ) ( )a d c b
b d

× ± ×
×

  menyamakan penyebut

    = ad bc
b d

±
×

   mengoperasikan (menjumlahkan atau 
        mengurangkan)

5. Pemecahan masalah 1.14

 a. 2.845 gram

 b. 125
50

 × 2.845 = 7.112,5 gram

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar halaman 56 buku siswa
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Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. 

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ajak siswa untuk membuat ilustrasi bilangan pecahan pada garis bilangan.

2. Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.28 dan Contoh 1.29, serta alternatif 
penyelesaiannya.

3. Ajak siswa untuk memahami Masalah 1.15 (buku siswa halaman 60). Jawaban 
dari Masalah 1.15 akan dipertanyakan di Kegiatan Ayo Kita Menalar.  

embelajarkanM 1.7 Mengalikan dan Membagi 
Bilangan Pecahan



66 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.30 serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi pita pecahan.

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “perkalian bilangan 
pecahan”

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
memahami dan 
menggali informasi 
dari contoh pembagian 
bilangan pecahan. 

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 
1.16 serta alternatif 
pemecahnnya yang 
diilustrasikan dengan 
pita pecahan (buku 
siswa halaman 62).

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Contoh

1. Bagaimana cara mengalikan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan?
2. Apakah hasil perkalian bilangan pecahan adalah bilangan pecahan juga? 
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.30 serta penyelesaiannya dengan ilustrasi 
membagi cairan dalam gelas. Tujuan dari ilustrasi tersebut adalah untuk memahamkan 
siswa tentang hasil bagi bilangan pecahan oleh bilangan bulat.
Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.31 serta penyelesaiannya dengan ilustrasi 
pita pecahan (buku siswa halaman 64). Tujuan dari ilustrasi tersebut adalah untuk 
memahamkan siswa tentang hasil bagi bilangan pecahan oleh bilangan pecahan yang 
penyebutnya sama.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.32 serta penyelesaiannya dengan ilustrasi cairan 
dalam gelas. Tujuan dari ilustrasi tersebut adalah untuk memahamkan siswa tentang 
hasil bagi bilangan bulat oleh bilangan pecahan.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.33 serta penyelesaiannya dengan ilustrasi cairan 
dalam gelas. Tujuan dari ilustrasi tersebut adalah untuk memahamkan siswa tentang 
hasil bagi bilangan pecahan oleh bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda.
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Penyelesaian
Alternatif

1. 3
4

 × 3
5

= 9
20

2. Tidak. 
 Contoh penyangkal:

 1 ÷ 1
2

 = 2

3. 1
4

 + 2
5

 + 3
10

 = 19
20

 Dari hasil penjumlahan 
tersebut, ternyata 
didapatkan jumlah dari 
warisan yang diwariskan 
oleh Pak Imron 

adalah 19
20

 , sehingga 

untuk mempermudah 

pembagian tersebut 
diperlukan 1 ekor 
sapi agar dapat 
dibagi habis oleh 
penyebut. Sedangkan 
pembilangnya adalah 
19, sehingga sesuai 
dengan banyak sapi 
yang diwariskan oleh 
Pak Imron.

4.   a.  a
b

      b.  a e
b b

×
×

Minta siswa untuk menjawa pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. 

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.

2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)

3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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1. Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang macam-macam bilangan yang 
sudah dibelajarkan, seperti: bilangan bulat, bilangan pecahan, dan desimal.

2. Ajak siswa untuk mendiskusikan masalah 1.17 beserta penyelesaiannya.

Ajak siswa untuk memahami macam-macam bilangan dalam pemecahan masalah 1.17.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 1.8 Memahami Bilangan 
Rasional
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “bilangan rasional”
Contoh:
1. Apakah setiap bilangan pecahan adalah bilangan rasional?
2.  Apakah bilangan bulat termasuk bilangan rasional?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk memahami dan menggali informasi tentang pengerti bilangfan 
rasional beserta beberapa contohnya.

Ajak siswa untuk memahami hasil bagi a
b

 dengan berbagai kemungkinan a dan b.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.35 dan Contoh 1.26, serta alternatif 
penyelesaiannya.
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Penyelesaian
Alternatif

1. Ya, karena setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk 
a
b

, dengan b ≠ 0.

2. Tidak semua bilangan rasional merupakan bilangan pecahan, Contoh 2 adalah 

bilangan rasiona karena dapat dinyatakan dalam bentuk 2
1

, dan 2 bukan bilangan 

pecahan.

3. Iya, setiap bilangan pecahan 
pasti bilangan rasional, 
karena selalu dapat 
dinyatakan dalam bentuk  
a
b

, dengan b ≠ 0.

4. 43 43 1
2.013 2.013
− −

= × = 43 1
2.013
−

×   
    

 = 43 1
2.013 1
− −

×
−

  = 
( ) ( )

( )
43 1

2.013 1
− × −

× −

  = 43
2.013−

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.

2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)

3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.

Minta siswa untuk memnyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. 

Ayo Kita
Berbagi
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1. Ajak siswa untuk mengingat kembali materi luas persegipanjang yang sudah 
didapat siswa pada waktu SD.

2. Ajak siswa untuk memahami bentuk-bentuk dalam kehidupan sehari-hari yang 
berpola, misalkan : anak tangga yang bersusun naik, susunan genting, susunan 
buah yang dijual pedagang, dan lain-lain.

Ajak siswa untuk 
memahami contoh-
contoh pola yang 
disajikan dengan bentuk-
bentuk visual.
Ajak Siswa untuk 
memahami simbol pola 
ke-n (Un) dan jumlah 
hingga pola ke-n (Sn).
Ajak siswa untuk 
menggali informasi 
sebanyak-banyaknya dari 
contoh-contoh pola yang 
disajikan

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 1.9 Memahami Pola Bilangan 

Ajak siswa untuk 
memahami Contoh 
1.37 serta alternatif 
penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi 
pola yang disusun dari 
lingkaran-lingkaran kecil.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.38 serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi pola yang disusun dari lingkaran-lingkaran kecil.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.39 serta alternatif penyelesaiannya yang 
disajikan dengan ilustrasi pola yang disusun dari lingkaran-lingkaran kecil.
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Ajak siswa untuk memahami contoh-contoh pola yang disajikan dengan bentuk-
bentuk visual.

Ajak Siswa untuk memahami simbol pola ke-n (Un) dan jumlah hingga pola ke-n (Sn).

Ajak siswa untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari contoh-contoh pola 
yang disajikan

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk menyajikan jawaban menalarnya di depan kelas. 

Ayo Kita
Berbagi
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.

2. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)

3. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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Minta siswa untuk mengerjakan Tugas Projek 1. Kunci dari projek ini adalah di bilangan 
23. Untuk mencapai 23, seorang pemain akan selalu menang jika mencapai 5, 11, dan 
17 terlebih dahulu. Seorang pemain yang mencapai bilangan 23 terlebih dahulu bisa 
mengunci langkah lawannya. Sehingga ketika lawannya memilih bilangan berapapun 
antara 1 sampai 6, pemain tersebut pasti menang, karena bisa mencapai bilangan 30 lebih 
dulu.
Beri kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan permainan ini serta membuat 
laporan yang menarik.
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1. Langkah 1: Jika bilangannya kecil, bisa dengan melihat langsung posisinya pada 
garis bilangan.

 Langkah 2: jika bilangannya bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 
negatif, pasti lebih besar bilangan bulat positif.

 Langkah 3: Jika bilangannya sama-sama bilangan bulat positif, maka cukup 
melihat banyak angka penyusunnya. Bilangan bulat positif yang 
angka penusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih besar.

 Langkah 4: Jika banyak angka penusunnya sama, maka cukup melihat angka 
yang paling kiri (yang tidak sama) dari bilangan yang dibandingkan. 
Jika angkanya lebih besar, maka bilangannya juga lebih besar.

 Langkah 5: Untuk bilangan bulat negatif, kebalikan dari langkah 3 dan 4.

2. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.

3.  misal a adalah KPK dari dua bilangan b dan c.

 b dan c harus bisa membagi habis a.

 a adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh b dan c.

4.  misal a adalah FPB dari dua bilangan b dan c.

 b dan c harus terbagi oleh a.

 a adalah bilangan terbesar yang membagi habis b dan c.

5.  a.  a
b

 + c
d

 = a d c b
b d

× + ×
×

 b.  a
b

 – c
d

 = a d c b
b d

× − ×
×

 c.  a
b

 × c
d

 = a c
b d

×
×

 d.  a
b

 ÷ c
d

 = a d
b c

×
×

6.  Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan a
b

. Dengan a 

dan b bilangan bulat, b ≠ 0

Merangkum
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Soal Pengayaan+=+??
1. Gunakan bilangan positif atau negatif untuk menunjukkan setiap keadaan  

berikut:
 a. kedalaman laut 150 m.                 
 b. suhu 12°C dibawah 0°C
 c. penyusutan berat jagung 120 kg.
 d. keuntungan sebesar Rp50.000,00

2. Susunlah bilangan berikut dengan urutan menurun:
 a. –2, 3, 10, –9, 8, 1                  c.  1, –5,  9, –3, –4, 3
 b. –7, 5, 2, –3, -2, 0                  d. 5, –7, 0, 1, –3, 2

3. Berilah tanda < atau > pada soal berikut sehingga menjadi benar:
 a. –9 … 10 d. 10 … 9
 b. 5 ... 9 e.   3 … –2
 c. 13 … –13  f.    0 … –5

4. Selesaikan soal-soal di bawah dengan menggunakan garis bilangan:
 a. 3  +   (–5)
 b. –2  +   (–4)
 c. 3  +  4
 d. –4  +   5
 e. –6  +  –1  

5. Hitunglah soal-soal berikut dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan 
bilangan bulat:

 a. –98  +   45  +  98
 b. 67  +  52  +  33  +  (–52)
 c. 456  +   521  +  234 
 d. 1125  +  452  +   255  +  418
 e. (–45)  +  (–65)  +  53  +  45 

6. Pesawat penumpang Boeing 707 milik maskapai penerbangan Amerika 
mampu menampung sebanyak 250 penumpang. Dua tahun kemudian 
diadakan perluasan sehingga pesawat tersebut dapat mengangkut 310 
penumpang. Berapakah peningkatan daya muat pesawat Boeing 707 tersebut?
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7. Hari pertama berjualan seorang pedagang mendapat laba sebesar Rp25.000,00 
pada hari kedua mendapat laba lagi sebesarRp22.000.00 dan hari ketiga 
menderita kerugian sebesar Rp18.000,00. Hitunglah laba atau kerugian yang 
dialami pedagang  selama tiga hari.   

8. Pada malam hari suhu di kota Paris adalah –3°C sedangkan pada siang hari 
suhunya adalah 7°C. Tentukan perbedaan suhu antara malam dan siang hari 
di kota tersebut. 

9. Tulislah arti dari:
 a. 5  ×  9
 b. 4  ×  –7

10 Hitunglah.
 a. –9  ×  3   e. 6  ×  7  ×  –14
 b. –11  ×  –6 f. 7  ×  b
 c. –15  ×  5  ×  –4 g. –5  ×  b
 d. –5  ×  –21  ×  –3 h. –a  ×  –b 
 
11. Jika  a = 2,  b = –4 dan c = 5, tentukan nilai dari:
 a. a + b + c
 b. 3a + 4b
 c. –2a + b – c
 d. ab + c

12. Isilah tabel di bawah: 
 

a b c b + c a × (b + c) a × b a × c (a × b) + (a × c)
3 2 5
7 6 –2
4 –1 –3

–5 –6 –2
    
 Dengan memperhatikan kolom 5 dan 8 buatlah kesimpulannya.

13. Dengan menggunakan sifat  operasi pembagian tentukanlah nilai dari y:
 a. y  ÷  6   =  42 d. y  × –4 =   40
 b. 63  ÷  y  =  –9 e. –24  ×  y  =  48
 c. (–39) ÷  (–3)  =  y f. –52  ×   y  =  –156
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14. Sederhanakan
 a. 23  ×  27 d. (–6)3  ×  62

 b. 64  × 65 e. (–a)4  × (–a)3

 c. (–5)2  ×  (–5)3 × (–5)4  
 
15. Selesaikan soal-soal berikut ini:
 a. 45  +  34  –  56 e. 78  +  8  ×  4  ÷  16  –  11
 b. (42  –  34) ×2 f. 75  – 32 ÷  8  ×  6  +  28 
 c. 12  ×  3 ÷  6  +  45 g. (15  +  14  –  3)  ×  2  ÷  4
 d.   24  +  8  ÷  2  ×  3 h. 15  +  2  ×  (24  ÷  6)
   
16. Seorang ibu membeli beras 100 kg, kemudian beras tadi dibagi oleh ibu 

tersebut kepada anak-anaknya yang berjumlah 5 orang. Berapa kilogramkah 
beras yang diterima setiap anak ibu tadi?

17. Gambarlah pecahan berikut dalam garis bilangan
 a. 5

8

 b. 2 1
2

18. Berilah tanda “ < “ atau  “ > “:
 a. 5

12
 … 3

18
 c. 2

3
 … 2

5
 

 b. 3
5

 … 3
4

 d. 3
8

 …  2
3

19. Hitunglah.
  

 a. 1
3

 +  1
4

 d. 1
2

 – 1
3

 

   b. 4
5

 + (– 5
6

) e. –2 1
5

 –1 1
4

 c. –2 1
4

  + 1 2
3

 f.  –6 1
5

 – (–4 1
2

)
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20. Andi,  Dodi,  dan Edi mendapat tugas mengecat ruangan. Andi harus 

mengecat 1
3

  ruangan dan Edi 1
4

  ruangan. Sisanya dicat Dodi. Berapa 

bagiankah yang harus dicat Dodi?

21. Hitung dan nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana: 

 a. 5
7

  ×  7
9

 d. 2
3

 ÷ 8
9

 b. 6
7

 × 12 e. 
4

10  ÷ −
7

12

 c. –3 2
5

 × (– 3
8

 ) f. −
6

11  ÷ −
22
30

22. Hitunglah.  
 a. 0,12 × 1,24 e. 4,5  ÷  1,5
 b. 0,5 × 0,3 x 0,9 f. 0,18  ÷  (–0,6)
 c. –1,02 × 10,2 g. –1,2  ÷  0,2  ÷  (–0,4)
 d. –2,56 × (–1,23) h. 4,5  ÷  (–1,5)  ÷  0,3 
 
23. Andi diberi uang Rp.10.000,00 oleh ibunya. Jika 50% dari uang tersebut 

dibelikan peralatan sekolah, 35% untuk menabung, dan sisanya untuk lain-
lain. Tentukan berapa rupiahkah yang digunakan untuk:

 a. Membeli peralatan 
 b. Menabung
 c. Lain-lain

24. Hitung.
 a. ( 2

7
)3 d.  (0,6)2

 b. (– 5
6

)2 e.  (–1,5)3

 c. (1 2
3

)4 f.   (2,1)4

25. Jarak dari bulan ke bumi adalah 380.000 km.
 Nyatakan jarak dari bumi ke bulan dalam bentuk baku
 Nyatakan jarak dari bumi ke bulan dalam satuan meter kemudian tulis dalam 

bentuk baku 
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26. Bila sekarang adalah hari Senin, maka 52013 hari  lagi adalah hari apa?

27. Dua orang sahabat terakhir kali bertemu pada tanggal 3 Maret 1990. Pada hari itu 
pula mereka membuat perjanjian akan bertemu lagi setelah 212 hari lagi (jika diberi 
umur panjang). Jika rencana mereka terlaksana, maka pada tanggal berapa mereka 
bertemu lagi?

28. 

  
  Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4
 
 jika pola tersebut dilanjutkan hingga pola ke 100. Tentukan
 a. Banyak lingkaran pada pola ke-100.
 b. Banyak lingkaran hingga pola ke-100

29. 

 jika pola tersebut dilanjutkan hingga pola ke 50. Tentukan
 a. Banyak lingkaran pada pola ke-50.
 b. Banyak lingkaran hingga pola ke-50

Pola 1 Pola 2

Pola 3

Pola 4
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Bab  2
Himpunan

Memahami pengertian 
himpunan, himpunan bagian, 
komplemen himpunan, operasi 
himpunan dan menunjukkan 
contoh dan bukan contoh

K
D

ompetensi
asar

• Himpunan bagian
• Komplemen himpunan 
• Operasi himpunan

Kata Kunci

1. Menyatakan masalah 
sehari-hari dalam bentuk 
himpunan dan mendata 
anggotanya.

2. Menyebutkan anggota 
dan bukan anggota himpunan.

3. Mengetahui macam-macam himpunan.
4. Memahi relasi himpuanan dan operasi himpunan

P
B

engalaman
elajar

sumber: nur-akhwan.blogspot.com

Kalau kalian  memperhatikan negara-negara yang lolos 
menjadi peserta dalam Piala Dunia di Brazil tahun 
2014, maka mereka memiliki klasi kasi keanggotaan. 
Ada negara-negara yang dikelompokkan sebagai negara 
unggulan, ada negara-negara yang dikelompokkan karena 
berasal dari zona yang sama, ada negara-negara yang 
dikelompokkan berdasarkan peringkat FIFA dan lain-lain. 
Dari pengklasi kasian itu, munculah himpunan negara-
negara peserta Piala Dunia 2014. Ada kumpulan grup A, B, 
C, dan seterusnya.
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P
K

eta
onsep

HimpunanHimpunan

Relasi
Himpunan

Relasi
Himpunan

Himpunan
Bagian

Himpunan
Bagian

Himpunan
Kuasa

Himpunan
Kuasa

Kesamaan Dua 
Himpunan

Kesamaan Dua
Himpunan

Sifat-sifat Operasi 
Himpunan

Sifat-sifat Operasi
Himpunan

Operasi
Himpunan

Operasi
Himpunan

IrisanIrisan

GabunganGabungan

SelisihSelisih

Konsep
Himpunan

Konsep
Himpunan

Penyajian
Himpunan
Penyajian
Himpunan

Himpunan
Semesta

Himpunan
Semesta

Kardinalitas
Himpunan

Kardinalitas
Himpunan

Himpunan
Kosong

Himpunan
Kosong KomplemenKomplemen
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Georg Cantor (1845 -1918) adalah ahli 
matematika Jerman, penemu teori himpunan, 
penemu konsep bilangan lewat terhingga 
(trans nit), doktor, guru besar, dan pengarang. Ia 
lahir di St Patersburg sekarang Leningrad Rusia, 
pada tangal 3 Maret 1845 dan meninggal di 
Halle, Jerman, pada tanggal 6 Januari 1918 pada 
umur 73 tahun karena sakit jiwa, sebab teorinya 
ditentang para ahli matematika sezamannya. 

Pada umur 22 tahun ia mendapat gelar doktor. 
Tesisnya berjudul “Dalam matematika, bertanya 
lebih berharga dari memecahkan soal”. 
Kemudian ia bekerja di Universitas Halle sampai 
akhir hidupnya. Mula-mula ia  hanya digaji 
sebagai dosen tak tetap.    

Pada umur 27 tahun ia diangkat jadi guru besar 
pembantu. Baru pada umur 34 tahun ia diangkat 
jadi guru besar tetap. Cantor menikah pada umur 
29 tahun di Interlaken, Swiss, dengan Valley 
Guttman. Meskipun gajinya kecil, ia dapat 
membangun rumah untuk istri karena mendapat 
warisan dari ayahnya.

Pada tahun 1873 pada umur 28  tahun, Cantor 
mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam 
tulisan- tulisannya. Teori himpunan dan Konsep Bilangan Trans nit-nya menggemparkan dunia 
matematika. Tapi penemuannya itu tidak menguntungkan Cantor. Ia mendapat tantangan hebat 
dari ahli-ahli matematika pada waktu itu, terutama dari gurunya, ialah Kronecker. Akan tetapi 
penemuan beliau  sampai sekarang hampir seluruh orang di dunia menerima Teori Himpunan.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik sebagai berikut:

1. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan,  maka ia akan 
mendapatkan apa yang diinginkan.

2. Salah satu ciri orang yang cerdas dan kreatif adalah selalu mempertanyakan segala sesuatu 
yang ada disekitarnya. Misalnya, mengapa ada kelompok-kelompok hewan? Mengapa  ada 
kelompok tumbuhan? Mengapa ada pembagian wilayah waktu? Mengapa ada ikan yang 
hidupnya di laut dan di air tawar ? Mengapa ada pengelompokan kelas di sekolah? Dan lain-
lain.

3. Kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita. 
Nikmat hidup, nikmat dapat melihat, nikmat dapat mendengar, nikmat rezki, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 

4. Hidup didunia ini memang untuk memecahkan masalah dan hambatan. Setiap manusia 
pastilah mempunyai masalah yang membuat hidupnya  kadangkala senang dan kadangkala 
susah. Jika Seseorang  mampu melewati dan memecahkan masalah dan hambatan yang 
dihadapinya dengan baik dan sabar, maka ia termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. 

Georg Cantor 
(1845 -1918M) 
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embelajarkanM 2.1 Memahami Konsep Himpunan 
dan Diagram Venn

1. Siapkan format penilaian sikap dan pengetahuan
2. Sikap spiritual yang akan dikembangkan adalah bersyukur dan sikap sosial yang 

akan dikembangkan adalah jujur, berani mengemukakan pendapat, dan cermat 
3. Menyiapkan media yang berkaitan dengan konsep himpunan, penyajian 

himpunan, himpunan semesta, diagram Venn, kardinalitas himpunan, dan 
himpunan kosong.

4. Guru sebaiknya menyiapkan kegiatan lain yang relevan dalam setiap 
penananman konsep.

5. Guru juga menyiapkan alternatif kegiatan jika ternyata kegiatan pembelajaran 
tidak berjalan 
sebagaimana yang 
diharapkan.

• Berikan pengantar  
kepada siswa tentang 
himpunan yang dalam 
kehidupan sehari-hari 
sering dinamakan 
dengan kelompok, 
grup, kumpulan.

• Minta siswa untuk 
menemukan contoh 
himpunan dalam 
kehidupan sehari-hari.

• Minta siswa untuk 
menjelaskan alasan 
mengapa contoh yang 
dia ajukan dinamakan 
himpunan.

• Minta siswa untuk 
mencermati fakta-fakta 
tersebut.

Ayo
Kita Amati
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• Berikutnya minta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan 
piala dunia 2014 berdasarkan hasil pengamatan siswa.

• Beri contoh pertanyaan agar siswa termotivasi untuk membuat pertanyaan.

• Pertanyaan yang mengarah pada konsep himpunan yang perlu diberi penjelasan 
dan penekanan atau siswa yang lain diminta untuk menjawab pertanyaan. 

• Siswa yang mampu membuat pertanyaan yang berkualitas memperoleh nilai 
sangat baik dalam aspek afektif.

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk 
membaca dan 
mencermati dengan 
baik terutama tentang 
notasi himpunan  
dengan huruf kapital: 
A, B, C, ...  

• Minta siswa untuk 
menggali informasi 
terkait anggota dan 
bukan anggota dari 
suatu himpunan 
termasuk simbulnya, 
bila perlu berikan 
contoh lain yang 
sejenis.

• Contoh 2.1 akan 
membantu siswa dalam 
memahami konsep 
himpunan.

• Bila ada siswa yang 
masih belum mengerti 
berilah sedikit 
penjelasan.

• Berilah kesempatan 
kepada siswa untuk 
bertanya dan 
mengemukakan 
pendapatnya.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Minta siswa untuk menalar secara mandiri dengan mencermati Gambar 2.1.
• Berikan  pendampingan untuk siswa yang masih kurang mampu.

Ayo Kita
Menalar

• Minta  siswa untuk mencocokkan jawaban menalar dengan teman sebangku.

• Lakukan penilaian kognitif terhadap  jawaban siswa. 

• Perwakilan siswa dapat menyampaikan jawabannya di papan tulis.

• Guru dapat melakukan kegiatan lainnya yang kreatif dan inovatif

Ayo Kita
Berbagi

Penyelesaian
Alternatif

1. Ada,  Kroasia, Meksiko, 
Kamerun.

2. Ada,  belanda, Chili, 
Australia.

3. Kolombia, Italia, Jepang, 
dan lain-lain.

4. Himpunan grup E = 
{Swiss, Ekuador, Perancis, 
Honduras}

 Himpunan grup C = 
{Kolombia, Yunani, pantai 
Gading, Jepang}
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• Minta siswa untuk mengamati cara penyajian himpunan dengan 3 cara, termasuk 
contohnya

• Berilah sedikit penjelasan bila ada siswa yang masih belum mengerti, terutama 
cara ke-3.

• Minta siswa untuk membaca dan memahami  terlebih dahulu cara menyajikan 
himpunan ada 3 cara, selanjutnya minta seorang siswa untuk menjelaskan cara 
penyajian himpunan tersebut kepada teman yang lain.

• Jika diperlukan minta siswa untuk memberikan contoh lain satu himpunan yang 
disajikan dengan 3 cara yang berbeda, misalnya himpunan A adalah himpunan 
bilangan bulat kurang dari 5.

• Berilah kesempatan 
kepada siswa untuk 
bertanya dan 
mengemukakan 
pendapatnya tentang 
penyajian himpunan 
tersebut. 

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
memahami dan berilah 
kesempatan bertanya jika 
ada yang belum mengerti

Sedikit
Informasi
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• Berilah motivasi, pancingan pertanyaan, contoh pertanyaan, dan cara lain   agar 
siswa mampu membuat pertanyaan tentang penyajian himpunan.

• Jawablah pertanyaan yang terkait erat dengan penyajian himpunan.
• Berilah nilai afektif untuk siswa yang mampu membuat pertanyaan dengan baik.

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk 
menukarkan jawabannya 
dengan teman sebangku 
dan diskusikan kembali 
jika masih ada jawaban 
yang berbeda.

• Berilah kesempatan 
kepada siswa untuk 
bertanya dan 
mengemukakan 
pendapatnya.

• Berilah penguatan 
tentang kegiatan 
menalar, agar semua 
siswa memiliki 
pemahaman yang 
sama dan guru dapat 
melakukan penilaian saat 
diskusi.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa menalar dengan mandiri atau dapat berdiskusi

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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• Himpunan yang disajikan dengan cara 1 dapat disajikan dengan cara 2 dengan 
tidak tunggal,  himpunan yang disajikan dengan cara 2, bisa disajikan secara 
tidak tunggal dengan cara 1

• Himpunan yang disajikan dengan cara 3, bisa disajikan secara tidak tunggal 
dengan cara 1

• Himpunan yang disajikan dengan cara 2, bisa disajikan secara tidak tunggal 
dengan cara 1

• Berilah contoh dan tanya jawab tentang  penyajian himpunan cara 1 dapat 
disajikan dengan cara 2 tidak tunggal dan sebaliknya, penyajian himpunan 
cara 1 dapat disajikan dengan cara 3 tidak tunggal dan sebaliknya, penyajian 
himpunan cara 2 dapat disajikan dengan cara 3 tidak tunggal dan sebaliknya.

• Minta siswa untuk menuliskan kesimpulan tentang cara penyajian himpunan 
yang lebih dari satu cara.

• Lakukan penilaian kognitif terhadap hasil pekerjaan siswa

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 92
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• Minta siswa untuk mengamati langkah-langkah yang dilakukan oleh ketiga 
siswa tersebut.

• Fokuskan pengamatan pada persamaan dan perbedaan tugas yang dilakukan 
oleh ketiga siswa.

• Berilah penjelasan tentang himpunan semesta yang muncul dari persamaan 
tugas dari ketiga siswa.

• Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya setelah mereka mengamati.

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa untuk memahami bagaimana cara menggambar diagram Venn.
• Berikan kesempatan kepada siswa yang sudah mengerti untuk menjelaskan cara 

menggambar diagram Venn kepada temannya.
• Berilah bantuan secukupnya bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal tersebut.
• Biarkan dulu siswa berpikir tentang macam-macam diagram Venn yang ada dan 

jangan diberi penjelasan dulu tentang hal tersebut.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Minta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan himpunan 
semesta dan diagram Venn

• Berikan motivasi agar siswa mampu dan mau membuat pertanyaan.
• Jawablah pertanyan siswa yang berkaitan dengan konsep himpunan semesta, dan 

bila perlu minta siswa untuk memberikan contoh lain himpunan semesta.

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk 
mencocokkan 
jawaban dengan 
temannnya.

• Bila perlu minta 
perwakilan siswa 
untuk menuliskan di 
papan tulis

Ayo Kita
Berbagi

Siswa diminta mengerjakan secara mandiri
1. Jawaban siswa tersebut benar, karena bilangan bulat memuat semua unsure atau 

elemen dari himpunan A dan B. Himpunan semesta yang lain adalah Himpunan 
bilangan asli kurang dari 
10, himpunan bilangan 
Cacah kurang dari 10, 
dan lain-lain

2. Untuk gambar diagram 
Venn diserahkan kepada 
guru
a. A dan B beririsan
b. A dan B sama 

sehingga hanya satu 
kurva tertutup

c. A dan B beririsan
d. A dan B saling lepas

Ayo Kita
Menalar
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Kardinalitas Himpunan
• Minta siswa untuk mencermati masalah dan alternatif pemecahan Masalah 2.3 

dan berilah penjelasan secukupnya
• Fokuskan pengamatan siswa pada anggota himpunan yang sama dari masing-

masing himpunan.
• Lakukan kegiatan lain yang kreatif untuk menanamkan konsep tentang 

kardinalitas himpunan kepada siswa 
• Buat contoh penyajian himpunan dengan tiga cara dan siswa diminta untuk 

menentukan kardinalitas himpunan.
• Jika siswa kelompok rendah sudah bisa menentukan kardinalitas himpunan, 

maka semua siswa sudah menguasahi konsep kerdinalitas himpunan.

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan banyak 
anggota dari suatu himpunan. 

• Berilah motivasi agar siswa mampu membuat pertanyan 
• Jawablah pertanyaan siswa yang mengarah pada materi kardinalitas himpunan.

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk 
mengerjakan soal 
dengan mandiri.

• Lakukan penilaian 
proses saat siswa 
mengerjakan.

• Berilah bantuan bagi 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dalam meyelesaikan 
soal tersebut.

Ayo Kita
Menalar

• Setelah siswa 
mengerjakan soal, 
minta siswa untuk 
mencocokkan hasil 
pekerjaannya dengan 
teman sebangku dan 
apabila ada perbedaan 
minta mereka 
berdiskusi 

• Jika ada waktu minta 
beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil 
pekerjaaanya di depan 
kelas.

Ayo Kita
Berbagi

• Minta siswa untuk memahami perbedaan himpunan hingga dan himpunan tak hingga
• Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan hingga
• Minta siswa untuk memahami kardinalitas himpunan dengan baik, yaitu 

bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan

Sedikit
Informasi
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Menemukan konsep 
himpunan Kosong
• Minta siswa untuk 

menemukan konsep 
himpunan kosong 

• Minta siswa untuk 
menemukan siapa yang 
mendapatkan undian 
berhadiah dan mengapa 
ada siswa yang mendapat 
undian berhadiah

• Berilah penguatan dan 
samakan persepsi siswa 
tentang kesimpulan dari 
contoh tersebut

• Siswa diminta 
memberikan contoh 
lain tentang himpunan 
kosong.

• Berikan penguatan 
konsep himpunan 
kosong dan perbedaan 
himpunan kosong 
dengan simbol ∅ atau 
{ } dengan himpunan 
anggota  nol dengan 
simbol {0}.

• Diskusikan perbedaan 
antara kosong dan nol 
dalam kehidupan sehari-
hari yang sering salah, 
misalnya menyebutkan 
nomor HP dengan 
kosong seharusnya nol.

• Indikator siswa sudah 
menguasahi konsep 
himpunan kosong 
adalah siswa dapat  dapat 
memberikan contoh  
himpunan kosong dan 
dapat membedakan 
himpunan kosong dan 
himpunan tidak kosong.

Ayo
Kita AmatiPenyelesaian

Alternatif
  Ayo Kita Menalar Buku Siswa 

halaman 97

a. n(M) = 9
b. n(N) = tidak terhingga 
c. n(P) = 4
d. Perbedaan kardinalitas himpunan M dan himpunan 

N adalah Kardinalitas himpunan M dapat diketahui 
karena memiliki anggota hingga, sementara 
kardinalitas himpunan N tidak dapat ditentukan 
karena memiliki anggota tak hingga (ingat: 
Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan 
hingga)
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• Siswa dimohon mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu, untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman konsep himpunan kosong

• Berikan bantuan secukupnya untuk siswa yang masih mengalami kesulitan 

Penyelesaian
Alternatif

  
1. Himpunan  bilangan 

ganjil yang habis 
dibagi 2

 Himpunan bilangan asli 
yang kurang dari 1

 Dan sebagainya 
(Diserahkan ke guru dan 
siswa untuk mencari 
contoh himpunan 
kosong yang lain)

2. a.  Bukan 
 b.  ya
 c.  ya
 d.  ya
 e.  ya

Ayo Kita
Menalar

• Berilah pancingan agar siswa kreatif untuk menuliskan pertanyaan yang 
mengarah pada penemuan konsep himpunan kosong

• Berikan beberapa himpunan kosong dan contoh himpunan tidak kosong

Ayo Kita
Menanya??

• Setelah selesai, 
minta siswa untuk 
mencocokkan hasil 
pekerjaaannya dengan 
teman sebangku

• Lakukan penilaian 
kognitif dan afektif 
(Keaktifan saat 
diskusi).

Ayo Kita
Berbagi
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1. Lakukan penilaian sikap saat siswa melakukan  kegiatan Ayo Kita Berbagi dan diskusi
2. Lakukan penilaian pengetahuan saat siswa mengerjakan kegiatan Ayo Kita Menalar 
3. Indikator semua siswa sudah menguasai konsep adalah ketika siswa kelompok rendah 

sudah mampu menguasai konsep.
4. Minta siswa untuk mengerjakan soal Latihan 2.1 dengan mandiri 
5. Lakukan kegiatan pembelajaran pengayaan dan remedial 
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embelajarkanM 2.2 Memahami Relasi 
Himpunan

• Ajak siswa untuk 
membaca dan 
mencermati Masalah 
2.2, berikutnya berilah 
kesempatan kepada 
siswa untuk memahami 
maksud dari masalah 
tersebut.

• Jika mengalami kesulitan 
berilah pertanyaan 
penggiring dan 
penjelasan singkat untuk 
memahami masalah  
tersebut.

• Minta siswa untuk 
membaca  alternatif 
penyelesaian dari 
masalah 2.2 dengan 
seksama.

• Jika ada langkah-langkah 
penyelesaian yang kurang 
dipahami siswa, berilah 
penjelasan singkat.

Ayo
Kita Amati

1. Siapkan format penilaian sikap dan pengetahuan
2. Sikap spiritual yang akan dikembangkan adalah bersyukur dan sikap sosial yang 

akan dikembangkan adalah jujur, berani mengemukakan pendapat, dan cermat 
3. Menyiapkan media yang berkaitan dengan konsep himpunan bagian, himpunan 

kuasa, dan kesamaan dua himpunan.
4. Siapkan kegiatan lain yang relevan dalam setiap penananman konsep.
5. Siapkan kegiatan lain jika ternyata kegiatan pembelajaran tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan.
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• Jika masih ada siswa yang kurang memahami Masalah 2.2  dan penyelesaiannya, 
minta siswa untuk menuliskan pertanyaan pada buku.

• Minta pula siswa untuk menuliskan pertanyaan dengan menggunkan kata-kata 
di buku siswa.

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk 
menukarkan jawabannya 
dengan teman sebangku 
untuk dikoreksi bersama

Ayo Kita
Berbagi

• Minta siswa untuk 
menuliskan angggota 
himpunan dari P, Q, dan 
R untuk menjawab

• Berikan tambahan 
pertanyaan lain, 
misalanya jika dua 
himpunan yang sama 
apakah kedua himpunan 
saling menjadi 
himpunan bagian, dan 
sebagainya.
1. Tidak
2. Ya
3. Tidak
4. Ya
5. Ya
6. Tidak

Ayo Kita
Menalar

• Minta siswa untuk membaca dan memahami Informasi tentang himpunan 
bagian dan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan 

• Jika  masih ada siswa yang kurang memahami, berilah uraian dan contoh tentang 
hal tersebut. 

Sedikit
Informasi



117MATEMATIKA

• Untuk memahami himpunan kuasa, minta siswa untuk mencermati Masalah 2.5 
dan alternatif  penyelesaiannya.

• Berikan ulasan secukupnya jika ada siswa yang masih kurang mengerti Masalah 2.5 
dan alternatif  penyelesaian.

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan himpunan kuasa 
• Berilah motivasi agar siswa mampu menuliskan pertanyaan 

Ayo Kita
Menanya??

• Agar siswa lebih 
memahami himpunan 
kuasa minta mereka 
mencermati Contoh 
2.8 dan alternatif 
penyelesaiannya

• Berikan ulasan sedikit 
tetang pola dan rumus 
tentang banyaknya 
anggota  himpunan 
kuasa  

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

• Minta siswa untuk memahami Contoh 2.7 dan coba berikan contoh lain 
menentukan himpunan kuasa dengan anngota yang berbeda-beda.

• Fokuskan dan berikan ulasan secukupnya tentang  lambang himpunan 
kuasa.
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• Minta siswa untuk mengerjakan soal menalar dengan berdiskusi

• Berikan sedikit bantuan bila siswa mengalami kesuilitan untuk nomor 2 dan 3

Penyelesaian
Alternatif

a. n(P(A)) = 24 = 8

b. n(P(B)) = 25 = 16

c. n(P(C)) = 28 = 64

Guru dapat juga menuliskan himpuan bagian yang terdiri dari 1 anggota, 2 anggota, 
3 anggota, 4 anggota, dan 5 anggota.

Ayo Kita
Menalar

• Kelompok yang 
ditunjuk diminta 
mempresentasikan 
jawabannya kepada 
kelompok lain dan 
ditanggapi oleh 
kelompok lainnya

• Berikan penguatan untuk 
jawaban yang benar

Ayo Kita
Berbagi
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• Minta siswa untuk mengamati Masalah 2.6 dan alternatif penyelesaiannya.
• Fokuskan pada himpunan yang memiliki  anggota yang sama.
• Jika ada siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami masalah 

tersebut, berikan kesempatan siswa lain untuk menjelaskan kepada temannya.
• Berikan contoh lain tentang kesamaan dua himpunan. 

Ayo
Kita Amati



121MATEMATIKA

• Minta siswa untuk mengamati Contoh 2.9 yang akhirnya siswa dapat mengkontruksi 
sendiri konsep himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen.

• Berikan contoh lain yang relevan untuk menggiring siswa menemukan konsep  
himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen.

• Berikan contoh himpunan yang sama dan ekivalen, himpunan yang ekivalen 
tetapi tidak sama.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Minta siswa untuk 
menyelidiki soal dengan 
menggunakan diagram 
alur yang sudah ada di 
buku siswa.

• Berikan penjelasan 
secukupnya jika masih 
ada kelompok yang 
memerlukan penjelasan 
lebih lanjut

Penyelesaian
Alternatif

1. Gunakan diagram alur 
untuk mnyelidiki kedua 
soal tersebut, sehingga 
ditemukan P = Q

2. a.  Dua himpunan yang 
ekivalen belum tentu 
sama

b.  Dua himpuna yang 
sama pasti ekuivalen.

Ayo Kita
Menalar

• Minta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang memuat-kata yang ada di buku 
siswa

• Berikan kesempatan siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang terkait erat 
dengan kesamaan dua himpunan.

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk 
menukarkan 
jawabannya dengan 
teman sebangku dan 
didiskusikan jika masih 
ada perbedaan.

• Berikan penjelasan 
secukupnya jika ada 
siswa yang belum 
mengerti.

Ayo Kita
Berbagi

• Minta siswa untuk mempelajari diagram alur bagaimana menentukan dua 
himpunan yang sama.

• Minta siswa untuk membuat diagram alur untuk menentukan dua himpunan yang 
ekivalen atau guru dapat membuat kreatifitas soal yang lain agar siswa mampu 
membuat diagram alur.
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1. Lakukan penilaian sikap saat siswa melakukan  kegiatan Ayo Kita Berbagi dan diskusi
2. Lakukan penilaian pengetahuan saat siswa mengerjakan kegiatan Ayo Kita Menalar 
3. Minta siswa untuk membuat diagram alur agar  dan berikan penilaian keterampilan.
4. Minta siswa untuk mengerjakan soal Latihan 2.2 dengan mandiri dan lakukan 

penilaian pengetahuan.
5. Lakukan kegiatan pembelajaran pengayaan dan remedial.
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• Minta siswa untuk mengamati Masalah 2.7 dan alternatif  penyelesaiannya, 
dengan harapan mereka memahami konsep operasi irisan dengan baik

• Siswa yang sudah memahami konsep operasi irisan diminta untuk menjelaskan 
kepada temannya yang lain.

• Berikan contoh lain jika kedua himpunan saling lepas bagaimana hasil operasi 
irisannya , demikian juga jika salah satu himpunan adalah  himpunan bagian 
dari yang lainnya.

• Berikan bimbingan sehingga siswa mampu menemukan sendiri konsep irisan 
dari dua himpunan.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 2.3 Memahami Operasi 
Himpunan
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• Kenalkan siswa lambang dari irisan dari dua himpunan termasuk diagram Venn.
• Berikan contoh lain irisan dua himpunan (dua himpunan yang sama, himpunan 

bagian, dua himpunan saling asing)  sehingga membentuk diagram Venn yang 
berbeda-beda.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

• Minta siswa untuk  mengamati Contoh 2.10 dan alternative penyelesaiannya.
• Berikan contoh lain agar siswa lebih memahami irisan dari dua himpunan. 
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Minta  siswa untuk mendiskusikan soal di ayo menalar
1. A ∩ B  =  { }
2. Benar bahwa A ∩ B =  { }
 Jika A ∩ B = { }, maka           
 B ∩ A = { } 

Ayo Kita
Menalar

• Minta siswa untuk membuat pertanyaan terkait operasi irisan
• Jika kesulitan dapat menggunakan kata-kata yang ada di buku siswa
• Jawablah pertanyaan yang terkait langsung dengan operasi irisan

Ayo Kita
Menanya??

• Jawaban siswa 
didiskusikan dengan 
temannya untuk 
dicocokkan bersama, 
bila ada yang berbeda 
diminta didiskusikan.

• Minta perwakilan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawaban menalar 

Ayo Kita
Berbagi
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• Bentuklah siswa menjadi beberapa kelompok, dengan satu kelompok terdiri dari 
4 – 5 siswa.

• Minta setiap kelompok untuk mencermati dan memahami masalah 2.8 dan 
alternatif penyelesaiannya.

• Berilah penjelasan secukupnya apabila masih ada siswa yang kurang memahami 
masalah tersebut.

• Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan masalah tersebut kepada 
temannya di depan kelas 

• Berikan 2 – 4  soal yang sejenis untuk dikerjakan secara berkelompok.
• Minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawabannya.
• Berikan penilaian pengetahuan dan sikap ketika siswa berdiskusi untuk 

mengerjakan soal-soal tersebut.

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa untuk menyelidiki apakah. Jika A ⊂ B, maka A ∩ B = A 
• Berikan contoh lain yang sejenis dan siswa diminta mengerjakan soal tersebut.
• Bimbinglah siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri. Jika A ⊂ B, maka 

A ∩ B = A

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Minta siswa 
untuk memahami 
dan mencermati 
Masalah 2.9 dan 2.10 
beserta alternatif 
penyelesaiannya.

• Berikan penjelasan 
secukupnya kepada 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan.

• Biarkan siswa 
menemukan sendiri 
konsep gabungan dari 
dua himpunan.

Ayo
Kita Amati

• Minta siswa merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan 
diagram venn dalam kehidupan sehari-hari.

• Bahaslah pertanyaan yang terkait langsung dengan penggunaan diagram venn 
dalam kehidupan sehari-hari.

Ayo Kita
Menanya??

Diserahkan ke guru untuk menjawab soal tersebut

Ayo Kita
Menalar

• Berikan kesempatan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawaban ayo kita 
Menalar

• Berikan nilai 
pengetahuan 
dan sikap kepada 
siswa yang sudah 
mempresentasikan 

Ayo Kita
Berbagi
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• Untuk memahami operasi gabungan minta siswa untuk mengamati Contoh 2.9
• Siswa diminta menggali informasi tentang gambar diagram venn dari operasi 

union dari dua himpuna termasuk notasinya.
• Berikan penjelasan secukupnya jika masih ada siswa yang belum mengerti
• Minta siswa untuk mencermati dua gambar diagram venn yang nantinya siswa 

dapat menyimpulkan bahwa 
Untuk A dan B himpunan berlaku: 
 n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B
• Guru dapat memberikan contoh lain yang sejenis agar siswa lebih mengerti 

tentang kesimpulan tersebut.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Bentuklah siswa menjadi beberapa kelompok, dengan satu kelompok terdiri dari 
4 – 5 siswa.

• Minta setiap kelompok untuk mencermati dan memahami Masalah 2.11 dan 
alternatif penyelesaiannya.

• Berilah penjelasan secukupnya apabila masih ada siswa yang kurang memahami 
masalah tersebut.

• Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan masalah tersebut kepada 
temannya di depan kelas 

• Berikan penjelasan masing-masing diagram venn yang berbeda warna yang  
menunjukkan anggota himpunan tertentu

• Berikan kesempatan siswa untuk bertanya terkait Masalah 2.11
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• Minta siswa untuk menuliskan pertanyaan terkait dengan  gabungan dua 
himpunan

• Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan teman yang lain. 

Ayo Kita
Menanya??

• Minta siswa untuk menggali informasi tentang hubungan dua himpunan yang terjadi, 
yaitu himpunan bagian, himpunan berpotongan, dan himpunan saling lepas.

• Minta siswa untuk membentuk kelompok berpasangan 
• Siswa  yang  satu diminta membuat contoh hubungan yang terjadi dari dua 

himpunan dan siswa yang lain diminta untuk mengoreksi, demikian sebaliknya.
• Berikan penilaian pengetahuan dan sikap 

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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• Siswa mengerjakan dengan berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 
siswa

• Cara mengerjakan seperti contoh dengan membuat diagram Venn.

1. Jawabannya
a. Berlaku
b. Berlaku
c. Berlaku
d. Tidak berlaku
e. Berlaku

2. Diserahkan kepada guru untuk membuat kunci jawaban

Ayo Kita
Menalar

• Jawaban siswa ditukar 
dengan temannya 
dan dapat juga 
dipressentasikan di 
depan kelas 

• Lakukan penilaian 
pengetahuan dan 
sikap

Ayo Kita
Berbagi



135MATEMATIKA

• Minta siswa untuk membaca dan dan mencermati Masalah 2.11  tentang 
komplemen himpunan.

• Berikan kesempatan kepada siswa agar menemukan sendiri konsep komplemen 
dari suatu himpunan 

• Berikan kesempatan kepada  siswa  untuk bertanya bila mereka belum faham 
tentang komplemen dari suatu himpunan

• Jika masih ada siswa yang belum faham, berikan kesempatan siswa yang lain 
untuk menjelaskan kepada temannya

• Biarkan siswa agar mampu menemukan sendiri konsep komplemen dari suatu 
himpunan

Ayo
Kita Amati
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• Jika siswa sudah menemukan sendiri konsep dari komplemen dari suatu 
himpunan, tunjukkan notasi dari komplemen suatu himpunan dan diagram 
Venn-nya.

• Dengan menggunakan contoh siswa diminta untuk menunjukkan sifat-sifat dari 
komplemen dari suatu himpunan.

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. 

Penyelesaian
Alternatif

1. Anggota himpunan M komplemen sama dengan anggota himpunan A dan Mc = A
2. Pc  = (A ∩ B)

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menuliskan pertanyaan tentang komplemen dari himpunan den-
gan menggunakan kata-kata yang ada di buku siswa

Ayo Kita
Menanya??

Jawaban menalar siswa 
dapat dikoreksi bersama-
sama dan didiskusikan 
dan siswa diminta untuk 
memberikan argumentasi 
dari jawabannya

Ayo Kita
Berbagi
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• Minta siswa untuk membaca dan mencermati masalah 2.12 yang berkaitan 
dengan selisih dua himpunan.

• Berikan kesempatan siswa untuk mengkontruksi sendiri pengetahuannya tentang 
konsep selisih dari dua himpunan

• Jika diperlukan berikan contoh lain yang lebih sederhana dengan menggunakan 
diagram venn dengan model yang lebih bervariasi.

• Biarkan siswa memahami dulu konsep selisih dua himpunan dengan mandiri 
• Setelah siswa menemukan sendiri konsep selisih dua himpunan, minta siswa 

untuk mencermati notasi dan diagram Venn dari selisih dua himpunan (hal 127)

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa untuk menuliskan satu pertanyaan terkait dengan selisih dari dua 
himpunan 

• Berikan kesempatan siswa yang lain untuk saling menjawab pertanyaan temannya 

Ayo Kita
Menanya??

1. Misalkan A = {1, 2, 3, ..., 10} dan B = {2, 3, 5, 7,11,12},  
a. A – B = {1, 4, 6, 8, 9, 10}
b. B – A. = {11, 12}
c. A – B ⊂ A dan B – A ⊂ B

2. Diberikan himpunan A dan B, 
a. Jika A ∩ B = ∅, maka A – B = A dan B – A = B. 
b. Jika A ⊂ B, maka A – B = ∅. 

Ayo Kita
Menalar

• Minta perwakilan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawabannya, sementara 
siswa lain memberikan 
komentar 

• Berikan penilaian 
pengetahuan dan sikap

Ayo Kita
Berbagi
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Sifat-sifat Operasi Himpunan
Alternatif Pembelajaran 

• Pembelajaran yang digunakan dengan diskusi kelompok model  jigsaw

• Bentuklah siswa menjadi  beberapa  kelompok yang heterogen yang terdiri dari 
5siswa  yang disebut dengan kelompok asal

• Tunjuklah satu orang di setiap kelompok sebagai ketuanya

• Ketua kelompok membagi setiap satu sifat operasi himpunan kepada anggotanya

• Satu orang siswa bertanggung jawab terhadap satu sifat operasi himpunan

• Kemudian membentuk kelompok baru yang terdiri dari siswa dengan tanggung 
jawab sifat operasi himpunan yang sama yang disebut dengan kelompok ahli

• Kelompok ahli ini berdiskusi untuk  memahami satu sifat operasi himpunan dengan 
baik, sehingga mereka menjadi ahli untuk satu sifat operasi himpunan 

• Tentukan pula ketua kelompok di kelompok ahli ini

• Minta setiap kelompok untuk mulai mengamati dan mencermati  masalah dan 
contoh setiap sifat operasi himpunan 

• Setiap anggota kelompok harus benar-benar memahami satu sifat yang menjadi 
tanggung jawabnya

• Peran ketua kelompok harus bisa mengatur diskusi kelompok dengan baik

• Setelah setiap siswa menjadi ahli masing-masing, berikutnya mereka kembali ke 
kelompok asal (kelompok awal)

• Di kelompok asal setiap siswa secara bergantian menjelaskan satu sifat operasi 
himpunan yang menjadi tanggung jawabnya 

• Di kelompok asal semua siswa harus mampu dan memahami semua sifat operasi 
himpunan dengan baik

• Setiap kelompok mencoba untuk membuktikan semua sifat operasi himpunan 
dengan berdiskusi

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok 
lain memberikan tanggapan dan komentar

• Kelompok yang bagus dalam mempresentasikan akan diberikan penghargaan 

• Berikan penguatan seperlunya pada saat kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya
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Minta siswa untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas dan guru 
memberikan penilaian aspek aspek pengetahuan dan aspek sikap

Ayo Kita
Berbagi

1. Jika A adalah himpunan kosong, maka berlaku A ∪ A = A
2. Jika A adalah himpunan kosong, maka berlaku A ∩  A = A? 

Ayo Kita
Menalar

• Minta siswa untuk merumuskan pertanyaan yang terkait dengan sifat idempotent
• Berikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan temannya

Ayo Kita
Menanya??
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• Minta siswa untuk mengamati Masalah 2.14 dan alternatif penyelesaiannya 
sehingga  dapat menemukan sifat identitas

• Bimbinglah siswa yang masih mengalami kesulitan

Ayo
Kita Amati
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• Minta siswa untuk 
mengamati dua 
diagram Venn  
sehingga  dapat 
menemukan sifat 
komutatif

• Bimbinglah siswa yang 
masih mengalami 
kesulitan

Ayo
Kita Amati

• Minta perwakilan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawabannya, sementara 
siswa lain memberikan 
komentar 

• Berikan penilaian 
pengetahuan dan sikap

Ayo Kita
Berbagi

Penyelesaian
Alternatif

 
1. Kondisi yang harus dipenuhi agar P ∪ Q = P adalah Q  = ∅
2. Kondisi apa yang harus dipenuhi agar P ∩ Q = ∅?  adalah P dan Q himpunan 

yang saling lepas

Ayo Kita
Menalar

• Minta siswa untuk menuliskan satu pertanyaan terkait dengan sifat identitas
• Berikan kesempatan siswa yang lain untuk saling menjawab pertanyaan temannya 

Ayo Kita
Menanya??
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• Minta siswa untuk 
mengamati dua 
diagram Venn  
sehingga  dapat 
menemukan sifat 
asosiatif

• Bimbinglah 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan

Ayo
Kita Amati

• Minta siswa untuk menuliskan satu pertanyaan terkait dengan sifat komutatif

• Berikan kesempatan siswa yang lain untuk saling menjawab pertanyaan temannya 

Ayo Kita
Menanya??

1. Jika A adalah 
himpunan kosong, 
maka berlaku A ∪ B = 
B ∪ A 

2. Jika A adalah 
himpunan kosong, 
maka berlaku A ∩ B = 
B ∩ A 

Ayo Kita
Menalar

Minta perwakilan siswa 
untuk mempresentasikan 
jawabannya, sementara 
siswa lain memberikan 
komentar 

Ayo Kita
Berbagi

• Minta siswa untuk mengamati dua diagram Venn  sehingga  dapat menemukan 
sifat komutatif

• Bimbinglah siswa yang masih mengalami kesulitan

Sedikit
Informasi
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1. Minta siswa untuk menuliskan satu pertanyaan terkait dengan sifat asosiatif

2. Berikan kesempatan siswa yang lain untuk saling menjawab pertanyaan temannya 

Ayo Kita
Menanya??

1. Jika P adalah himpunan kosong, maka berlaku (P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R) 
2. Jika R adalah himpunan kosong, maka berlaku (P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R)

Ayo Kita
Menalar

• Minta perwakilan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawabannya, sementara 
siswa lain memberikan 
komentar 

• Berikan penilaian 
pengetahuan dan sikap

Ayo Kita
Berbagi
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• Minta siswa 
untuk membaca 
dan mencermati 
penyederhanaan 
operasi himpunan 

• Berikan penjelasan 
secukupnya jika ada 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 

• Berikan contoh 
lain bentuk 
penyederhanaan 
operasi himpunan 

• Beriakn soal bentuk 
penyederhanaan 
operasi himpunan 

Sedikit
Informasi

• Minta siswa untuk mengamati dua diagram Venn  sehingga  dapat menemukan 
sifat distributif

• Bimbinglah siswa yang masih mengalami kesulitan

Ayo
Kita Amati

1. Jika P adalah himpunan kosong, maka  berlaku P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R)  
2. Jika R adalah himpunan kosong, maka  berlaku P ∩ (Q ∪ R)  =  (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 

Ayo Kita
Menalar

• Minta perwakilan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
jawabannya, sementara 
siswa lain memberikan 
komentar 

• Berikan penilaian 
pengetahuan dan sikap

Ayo Kita
Berbagi
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1. Lakukan beberpa kali penilaian sikap saat siswa melakukan  kegiatan Ayo Kita 
Berbagi dan diskusi kelompok jigsaw

2. Lakukan penilaian keterampilan ketika siswa diminta untuk membuat poster 
operasi himpunan 

3. Lakukan beberapa kali penilaian pengetahuan saat siswa mengerjakan kegiatan 
Ayo Kita Menalar dan jawaban siswa dalam menyelesaikan latihan 2
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• Tugas proyek dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa.
• Butlah aturan yang jelas dan kongkrit jika perlu disertai dengan contoh tentang 

kegiatan sekolah yang menggunakan operasi himpunan, misalnya kegiatan ekstra-
kurikuler,  upacara bendera, dan sebagainya.

• Setiap kelompok membuat laporan lengkap tentang satu kegiatan yang mengguna-
kan operasi himpunan dan dilaporkan minggu depan.

• Berilah kesempatan beberapa kelompok untuk memperesentasikan hasil proyeknya.

Tugas Projek

• Sebagaimana tugas proyek, merangkum juga diperlukan untuk mengingat kembali 
pemahaman siswa secara menyeluruh tentang himpunan.

• Tugas merangkum ini 
dapat dikerjakan di rumah 
dan boleh berkelompok.

Merangkum
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• Uji kompetensi digunakan untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai siswa 
tentang himpunan.

• Jika memungkinkan guru dapat membuat soal lain yang lebih bervariasi untuk Uji 
Kompetensi.

• Siswa sudah tuntas apabila sudah  mencapai nilai diatas 75 dan siswa diberi soal 
tambahan yang lebih menantang, dan apabila masih kurang dari 75 maka guru mel-
akukan pembelajaran remedial sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

Uji Kompetensi+=+??
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1. P = {x | 3 ≤ x < 8, x bilangan Asli } dan Q = {x | 4 < x < 11, x bilangan cacah }
 Tentukan P ∩ Q  dan P ∪ Q

2. Jika P ={x | 2 ≤ x ≤ 14, x bilangan prima } dan Q = {x | 3 ≤ x < 20, x bilangan ganjil }. 
Tentukan P ∩ Q  dan P ∪ Q

3. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa, 18 siswa mengikuti olahraga bulutangkis, 
15 siswa mengikuti olahraga tenis meja. Jika 5 siswa tidak mengikuti kedua jenis 
olahraga itu, 

 a. Gambarlah diagram venn dari keterangan tersebut
 b. Tentukan banyak siswa yang mengikuti olahraga bulutangkis dan tenis meja.

 4. Jumlah murid suatu kelas 35 anak. Dari murid tersebut, tercatat 20 anak gemar 
matematika, 15 anak gemar bahasa Indonesia, dan 2 anak tidak gemar matematika 
maupun bahasa Indonesia. Tentukan banyaknya murid yang hanya  gemar 
matematika.

5. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa, 20 siswa suka main game, 15 siswa suka baca 
buku, dan 8 siswa suka keduanya. Tentukan banyak siswa yang tidak  suka main 
game dan baca buku 

6. Penduduk suatu desa diketahui ada 150 orang berusia kurang dari 40 tahun,  98 
orang berusia lebih dari 20 tahun sedangkan 85 orang berusia di antara 20 dan 40 
tahun. Tentukan Banyak penduduk di desa itu.

7. Dalam kelas terdapat 40 siswa, 23 siswa suka matematika, 20 siswa suka IPA dan 
5 siswa tidak suka  matematika maupun IPA, maka banyaknya siswa yang suka 
matematika dan IPA adalah ...

8. Dalam sebuah kelas ada 40 siswa. Di ketahui 28 siswa ikut ekstrakurikuler  tari , 
17 siswa ikut ekstrakurikuler pramuka dan 5 anak tidak ikut keduanya. Banyaknya 
siswa yang hanya ikut eksrtakurikuler tari adalah ...

9. SMP Islam Sabilillah mengadakan kemping gabungan di Batu yang terdiri dari 
anggota PMR sebanyak 39 orang, anggota Pramuka sebanyak 67 orang dan 15 orang 
anggota PMR yang juga anggota Pramuka. Jumlah peserta seluruhnya adalah ....

10. Dari 45 siswa kelas IX, yang mengikuti ekstrakurikuler Pramuka 32 orang, 
ekstrakurikuler PMR 29 orang, dan yang mengikuti Pramuka maupun PMR 19 
orang. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan PMR 
adalah ….

11. Jika diketahui banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 adalah 75 orang. Di 
antara kepala keluarga ini yang berlangganan koran ada 50 orang, yang berlangganan 
majalah ada 25 orang, yang berlangganan majalah dan koran ada 10 orang. 

 Dengan menggunakan bantuan diagram Venn, tentukan banyaknya kepala keluarga 
dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya.

Soal Pengayaan+=+??



154
154 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

12. Di antara  sekelompok siswa yang terdiri atas 40 orang ternyata 20 orang  suka 
mengarang, 22 orang suka melukis, dan 7 orang suka melakukan keduanya.
a.  Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas, dengan 

K = Himpunan siswa yang suka mengarang, dan L = Himpunan siswa yang 
suka melukis.

b.  Berapa banyak siswa yang tidak suka melukis dan tidak suka mengarang?
c.  Berapa banyak siswa yang suka melukis saja?
d.  Berapa banyak siswa yang suka mengarang saja?

13. Di antaran 80 orang remaja puteri diketahui bahwa: 25 orang senang menjahit, 35 
orang senang memasak, 20 orang senang merangkai bunga, 8 orang senang menjahit 
dan memasak, 12 orang senang menjahit dan merangkai bunga, 10 orang senang 
memasak dan merangkai bunga, 3 orang senang ketiganya. Berdasarkan keterangan 
tersebut, maka:
a.  Gambarkan diagram Venn yang menunjukkan keadaan tersebut, dengan 

memisalkan:        
 J = Himpunan remaja puteri yang senang menjahit.
      M= Himpunan remaja puteri yang senang memasak.
      R = Himpunan remaja puteri yang senang merangkai bunga
b.  Tentukan banyak remaja puteri yang:

1)  senang menjahit saja.
2)  senang memasak saja.
3)  senang merangkai bunga saja.
4)   tidak senang dengan ketiga kegiatan tersebut.

14. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga, 35 orang di antaranya 
aktif mengikuti k egiatan o lahraga, s edangkan sisanya tidak mengikuti kegiatanapa 
pun. Kegiatan bola voli diikuti 15 orang, tenis diikuti 19 orang, dan catur diikuti 25 
orang. Warga yang mengikuti bola voli dan catur sebanyak 12 orang, bola voli dan 
tenis 7 orang, sedangkan tenis dan catur 9 orang. Tentukan banyaknya warga yang 
mengikuti ketiga kegiatan olahraga tersebut.

15. Dari 40 siswa dalam suatu kelas, terdapat 30 siswa gemar pelajaran matematika dan 
26 siswa gemar pelajaran fisika. Jika 2 siswa tidak gemar dengan  kedua  pelajaran 
tersebut, tentukan banyaknya siswa yang gemar pelajaran matematika dan fisika.
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Banyak masalah dan pengambilan keputusan yang sering kita 
temui membutuhkan perbandingan. Manakah yang berlari lebih 
cepat, kakak yang berlari 8,5 km per jam atau saya yang berlari 16 
km dalam dua jam? Manakah jeruk yang sama yang akan kita beli 
antara di supermarket yang dijual Rp2.400,00 per 100 gram atau di 
pasar  dengan harga Rp18.000,00 per kilogram?
Ali bersepeda sejauh 8 km dengan waktu yang ditempuh 20 menit. 
Adi bersepeda sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Siapakah yang 
mengendarai sepeda lebih cepat?
Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa contoh situasi 
yang membutuhkan kosep perbandingan. Dalam situasi lainnya, 
dibutuhkan penalaran proporsional untuk menyelesaikan masalah 
perbandingan.
Dalam Bab ini, kalian akan mempelajari berbagai cara untuk 
membandingkan bilangan. Selain itu, kalian akan mempelajari 
bagaimana memilih dan menggunakan strategi terbaik untuk 
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang berkaitan 

dengan perbandingan dan proporsi.

Bab  3
Perbandingan

1. Memahami konsep 
perbandingan dan 
menggunakan bahasa 
perbandingan dalam 
mendeskripsikan 
hubungan dua besaran 
atau lebih.

2. Menggunakan konsep 
perbandingan untuk 
menyelesaikan 
masalah nyata dengan 
menggunakan tabel dan 
gra k.

3. Menyelesaikan 
permasalahan dengan 
menaksir besaran 
yang tidak diketahui 
menggunakan gra k.

K
D

ompetensi
asar

• Perbandingan 
• Proporsi
• Tarif
• Skala

Kata Kunci

1. Membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan yang bukan perbandingan.
2. Menyatakan perbandingan sebagai pecahan bagian terhadap bagian, sebagai pecahan yang 

membandingkan bagian terhadap keseluruhan dalam satuan yang sama.
3. Menjelaskan tarif, kelajuan, kurs dari satuan yang berbeda.
4. Menentukan perbandingan yang ekuivalen.
5. Menjelaskan proporsi sebagai suatu pernyataan dari perbandingan yang ekuivalen  5 : 2 = 10 : 4.
6. Membuat suatu proporsi untuk menentukan nilai x dalam 5 : 2 = 10 : x.
7. Membedakan masalah proporsi dan bukan proporsi dengan menggunakan tabel, gra k dan bentuk 

aljabar.
8. Menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan gra k untuk menyelesaikan masalah proporsional.
9. Menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan gra k dari masalah perbandingan.

P
B

engalaman
elajar

Sumber: Kemdikbud
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P
K

eta
onsep

Perbandingan dan 
Skala

Perbandingan dan 
Skala

Situasi dalam Dunia 
Nyata

Situasi dalam Dunia
Nyata

PersamaanPersamaanTabelTabel Grafi kGrafi k

- Masalah Perubahan Besaran Tiap Satuan, 
Kecepatan, Tarif, Konversi Satuan, Resep

- Persentase
- Perbesaran Foto
- Skala 

- Masalah Perubahan Besaran Tiap Satuan, 
Kecepatan, Tarif, Konversi Satuan, Resep

- Persentase
- Perbesaran Foto
- Skala

Memodelkan

Seperti

Ditunjukkan dan 
Diselesaikan Dengan
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Ciptaan Tuhan dan Perbandingan Emas (Golden Ratio)
The Golden Mean sebagai sebuah perbandingan kompleks yang berasal dari huruf Yunani phi 
(φ) menggambarkan satu set  gur geometrik yang termasuk di dalamnya ; garis, segiempat, dan 
spiral. Figur- gur tersebut jika digambar sesuai dengan the Divine 
proportion dianggap sebagai bentuk yang sempurna dan paling 
memuaskan secara estetis. The Golden Section telah digunakan 
sejak jaman klasik dalam berbagai penerapan termasuk dalam 
bidang seni, arsitektur, dan spiritual karena pendekatannya terkait 
dengan hal yang bersifat ideal dan tentunya menyentuh sisi-sisi 
ketuhanan sebagai sesuatu yang absolut.
Gambar di sebelah kanan  menggambarkan hubungan geometris 
yang jika dirumuskan secara aljabar adalah sebagai berikut: 

ϕ=+
a

ba

a

a

b}
a + b

Bilangan Fibonacci
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597, 2584, …
Bilangan Fibonacci memiliki satu sifat menarik. 
Jika kalian membagi satu bilangan dalam 
deret tersebut dengan bilangan sebelumnya, 
akan kalian dapatkan sebuah bilangan hasil 
pembagian yang besarnya sangat mendekati 
satu sama lain. Nyatanya, bilangan ini bernilai 
tetap setelah bilangan ke-13 dalam deret 
tersebut. Bilangan ini dikenal sebagai "Golden 
Ratio" atau "Perbandingan Emas".

Golden Ratio (Perbandingan Emas) = 1,618
233 / 144 = 1,6180556  
377 / 233 = 1,6180258  
610 / 377 = 1,6180371
987 / 610 = 1,6180328  
1597 / 987 = 1,6180344  
2584 / 1597 = 1,6180338

Kalian akan melihat betapa hebat Tuhan dalam presentasi ini, dan ini menyajikan bukti-bukti 
tentang keberadaan Tuhan.
Semua ciptaan di alam semesta ini mengikuti perbandingan ilahi ini.
- panjang antara ujung jari dan siku terhadap panjang antara pergelangan tangan dan siku 

mendekati 1,618.
- panjang antara pusar dan bagian atas kepala terhadap panjang antara garis bahu dan bagian 

atas kepala mendekati 1,618.
- panjang antara pusar dan lutut terhadap panjang antara lutut dengan telapak kaki adalah 

1,618.

Fibonacci

ϕ = phi
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1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep rasio, bagaimana 
menyatakan rasio, membedakan masalah proporsi dan yang bukan.

2. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 
pengamatan guru.

3. Identifikasi siswa-siswa yang biasanya agak sulit membuat pertanyaan.
4. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa akhirnya 

mampu membuat pertanyaan dan bernalar
5. Sediakan lembar kertas HVS untuk hasil kerja siswa (proyek) dan milimeter 

block (kertas berpetak) 
untuk membuat grafik

6. Siapkan Buku 
matematika atau buku 
mata pelajaran lainnya 
dan sumber-sumber 
dari internet.

embelajarkanM 3.1 Memahami Perbandingan

Apersepsi
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Ajak siswa untuk mengamati Masalah 3.1 “Penggunaan Media Cetak vs Media 
On-Line” yang disajikan dalam bentuk cerita. Suruh siswa  untuk memperhatikan 
penyelesaian Masalah 3.1.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk mengamati pertanyaan yang ada di buku tentang Masalah 3.1. Secara 
acak, pilih 1-2 orang siswa, suruh siswa yang dipilih untuk mengajukan pertanyaan 
dari Masalah 3.1 yang diberikan. Giring siswa untuk memperhatikan pernyataan d 
dan e. Sehingga siswa bertanya, “apakah perbedaan pernyataan d dan e?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk mengamati pernyataan a, b dan c. Suruh siswa untuk menyimpulkan 
bagaimana membandingkan dua kuantitas.  Jelaskan kepada pengertian perbandingan 
penulisannya (dengan menggunakan, pecahan, dipisahkan oleh titik dua, dan 
dipisahkan kata "dari").

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk mengamati tiga contoh tentang bagaimana membuat perbandingan. 
Ingatkan siswa tentang satuan-satuan yang harus diubah untuk membuat 
perbandingan. Ingatkan siswa tentang pecahan senilai yang sudah dipelajari di Bab 1 
Bilangan. Contoh-contoh yang diberikan merupakan contoh perbandingan senilai 
yang konsepnya sama dengan konsep pecahan. Ajak diskusi siswa tentang bagaimana 
menentukan perbandingan yang senilai. Misalkan harus sama-sama dibagi atau dikali 
oleh bilangan tertentu. Diskusikan juga “bagaimana jika sama-sama dikali atau dibagi 
oleh 0?, apakah boleh?”
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Ajak siswa untuk bernalar dengan menduga jawaban dari pertanyaan pada Buku 
Siswa yang masih ada kaitannya tentang perbandingan, rasio, dan pecahan.  
Ajak siswa untuk mengamati Contoh 3.1 dan Masalah 3.1 untuk membedakan 
penyelesaiannya. Kemudian, suruh siswa untuk mendiskusikan jawaban dari 
pertanyaan di Buku Siswa.
Minta beberapa siswa untuk menyampaikan hasil diskusi dan siswa yang lain untuk 
memberi tanggapan.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk 
mempresentasikan hasil 
menalar di depan kelas. 
Suruh siswa lain untuk 
meanggapi.
Bantu siswa berdiskusi 
agar diskusi berjalan 
dengan lancar.

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk 
mengamati Masalah 3.2.  
Suruh siswa 
mendiskusikan keempat 
campuran yang tersedia 
dan membandingkannya.

Ayo
Kita Amati
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Alternatif jawaban yang diharapkan dari siswa.

1. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam 
suatu himpunan. Rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan 
dua besaran. Rasio dinyatakan sebagai pecahan, atau dalam bentuk a : b.

2. Satuan dua besaran atau kuantitas dalam menyatakan rasio adalah sama.

3. Urutan dua bilangan dalam menyatakan suatu rasio sangat penting. Urutan yang 
berbeda, memiliki arti yang berbeda. Misalkan, banyak laki-laki dan perempuan di 
kelas VII-A adalah 12 dan 16. Rasio banyaknya siswa laki-laki terhadap perempuan 
adalah 12 : 16 atau 3 : 4. Jika urutannya dibalik, rasio siswa laki-laki terhadap 
perempuan adalah 4 : 3 adalah pernyataan yang salah.

Ayo Kita
Menalar  Buku Siswa halaman 146
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Ajak siswa untuk mengamati Masalah 3.2, kemudian minta siswa untuk menyelesaikan 
soal untuk membimbing mereka menggunakan penalaran perkalian daripada 
penalaran selisih.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Suruh siswa membuat pertanyaan dengan kata kunci "campuran" dan 
"membandingkan" seperti yang dicontohkan pada buku siswa. Minta salah satu siswa 
untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian minta sisawa lain untuk menjawab dan 
mendiskusikan jawabannya.

Ayo Kita
Menanya??
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Alternatif jawaban yang diharapkan

1. Tidak.

 Setiap siswa yang duduk di meja besar mendapatkan telur dadar 4
10

 bagian 

sedangkan setiap siswa yang duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan 
telur dadar 3

8
 bagian. Oleh karena 4

10
 bagian lebih besar dari 3

8
  bagian, 

dapat disimpulkan bahwa siswa yang duduk di meja yang besar mendapatkan 
bagian yang lebih besar daripada siswa yang duduk di meja yang lebih kecil.

2. a.   6 dan 5 yang dimaksud Nadia adalah selisih banyak anak dengan banyak 
telur dadar yang tersedia.

 b.   tidak setuju.

 c.  tidak. Jika disediakan 9 telur dadar di meja besar, maka selisih banyak 
siswa dan telur dadar menjadi 1. Sehingga alasan yang digunakan 
Nadia menjadi salah untuk menentukan meja mana yang setiap siswa 
memperoleh telur dadar yang lebih besar.

Ayo Kita
Menalar  Buku Siswa halaman 147
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Minta salah satu siswa untuk menyajikan hasil penalarannya di depan kelas. Tunjuk 
siswa lain untuk menanggapi dan minta untuk menanggapi sajian temannya tersebut 
secara santun. Diskusikan hasil penalaran apabila tidak sesuai dengan alternatif 
jawaban yang diharapkan.

Ayo Kita
Berbagi



167MATEMATIKA

Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan dibahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya.
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu membandingkan suatu besaran 
dengan penalaran perkalian yang berhubungan dengan rasio dan pecahan.

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil diskusi siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Minta siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa yang  
telah dipelajarinya
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Ajak siswa untuk 
mengamati contoh-contoh 
yang berkaitan dengan 
kecepatan. Suruh siswa 
memberikan contoh 
selain yang disediakan. 
Suruh siswa untuk 
menjelaskan hubungan 
tarif, kecepatan, dan kurs 
dengan perbandingan. 
Setelah itu, minta siswa 
untuk mengamati Bursa 
Buku Tulis dan tabel harga 
buku tulis di halaman 
berikutnya.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 3.2 Menemukan Perbandingan Dua 
Besaran dengan Satuan yang Berbeda

Kegiatan Sebelum pembelajaran 3.2
1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep rasio, bagaimana 

menyatakan rasio, membedakan masalah proporsi dan yang bukan.
2. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 

pengamatan guru
3. Identifikasi siswa-siswa yang biasanya agak sulit membuat pertanyaan.
4. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa mampu 

membuat pertanyaan dan bernalar.
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Alternatif jawaban yang diharapkan

1. Untuk menentukan harga masing-masing jenis buku tulis, terlebih dahulu 
menentukan harga sebuah buku tulis. Sehingga dengan mudah mengalikan dengan 
banyak buku tulis yang diinginkan.

2. Untuk menentukan harga 
1 buku tulis, bagi setiap 
harga yang ditawarkan 
dengan banyak buku. 
Setelah itu, menentukan 
harga 2 buah buku. 
Kemudian menjumlahkan 
harga 10 buku dan 2 buku 
untuk mengetahui harga 
12 buku.

Minta siswa membuat pertanyaan berdasarkan tabel Harga buku tulis seperti 
yang dicontohkan pada buku siswa. Minta salah satu siswa untuk menyampaikan 
pertanyaan, kemudian minta sisawa lain untuk menjawab dan mendiskusikan 
jawabannya.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
mengamati Contoh 3.2 
dan Contoh 3.3. 
Sebelum membahas 
penyelesaiannya, minta 
siswa untuk menduga 
jawaban Contoh 3.2. 
Ingatkan siswa tentang 
pecahan dan pecahan 
senilai.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Soal tambahan
Minta siswa untuk mengamati contoh dan penyelesaiannya. Ingatkan siswa tentang 
perbandingan senilai yang telah mereka pelajari di Kegiatan 3.1.
Untuk menguatkan pemahaman siswa tentang penggunaan rasio dalam aljabar, 
berikan beberapa masalah tambahan sebagai berikut.
1. Tentukan nilai a, b, dan c yang memenuhi

a. a + b = 80, a : b = 3 : 5, dan c = 3
5

 b

b. a : b : c = 4 : 5 : 6, a + b = 18, dan  c - a = 4

c. 5a - b = 24, a : c = 5 : 7, dan c = 1
7

(a + b)

2. Anton memiliki 28 kelereng. Kelereng yang dimilikinya berwarna merah 
dan hijau. Perbandingan 
banyak kelereng berwarna 
merah terhadap kelereng 
yang berwarna hijau 
adalah 3 : 4. Berapakah 
banyak kelereng merah 
yang Anton miliki?

3. Selisih usia Ibu dan 
Susi adalah 20 tahun. 
Perbandingan usia Ibu 
dan Susi adalah 3 : 1. 
Berapakah usia Susi?

Minta siswa untuk 
menyelesaikan masalah 
tambahan tersebut 
menurut intuisi mereka.
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Ajak siswa untuk mengamati gambar speedometer. Suruh siswa untuk membandingkan 
dua besaran yang berkaitan dengan kecepatan, yakni mph (mil per jam) dan km/h 
(kilometer per jam). Ingatkan siswa tentang bagaimana cara mengurutkan dua 
pecahan.

Ayo Kita
Menalar

Minta salah satu siswa 
untuk menyajikan hasil 
penalarannya di depan 
kelas. Tunjuk siswa lain 
untuk menanggapi dan 
minta untuk menanggapi 
sajian temannya tersebut 
secara santun. Diskusikan 
hasil penalaran apabila 
tidak sesuai dengan 
alternatif jawaban yang 
diharapkan.

Ayo Kita
Berbagi

Penyelesaian
Alternatif

Ajak siswa untuk membandingkan kecepatan mana yang lebih besar antara 
55 mph dengan 80 km/jam adalah dengan menyamakan satuan. 1 mil ≈ 1,6 km. 
Sehingga, 55 mph ≈ 55 × 1,6 = 88 km/jam.
Jadi, 55 mph lebih besar dari 80 km/jam.
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya.
Pada soal no 5 Latihan 3.2 ini terdapat masalah yang berkaitan dengan kepadatan 
penduduk. Setelah mendiskusikan jawaban, ajak siswa untuk mendiskusikan pula 
tentang kepadatan penduduk. Misalkan “apakah semakin luas suatu wilayah akan 
semakin besar pula jumlah penduduk?” Suruh siswa untuk mennghubungkan 
masalah perbandingan dengan masalah ilmu sosial. Dengan ada masalah ini, siswa 
akan semakin tertarik untuk mempelajari perbandingan dan keterkaitannya dengan 
ilmu lain.

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah 
semua siswa 
sudah mampu 
membandingkan 
suatu besaran 
dengan penalaran 
perkalian yang 
berhubungan 
dengan 
perbandingan dan 
pecahan.

2. Berikan penilaian 
terhadap proses 
dan hasil diskusi 
siswa

3. Minta siswa untuk 
melakukan refleksi 
dan menuliskan 
hal penting dari 
apa yang  telah 
dipelajarinya

Sesudah 
Pelaksanaan 
Kegiatan
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Ajak siswa untuk 
mengamati Tabel 3.7. 
Minta siswa untuk 
memperhatikan setiap 
situasi A dan situasi B, 
serta menyelesaikan 
masalah di setiap situasi.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 3.3 Menyelesaikan Masalah 
Proporsi

1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep proporsi.
2. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 

pengamatan guru
3. Identifikasi siswa-siswa yang biasanya agak sulit membuat pertanyaan.
4. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa mampu 

membuat pertanyaan dan bernalar.
5. Ingatkan siswa tentang perbandingan senilai.
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Setelah siswa mengamati setiap situasi dalam Tabel 3.7, suruh siswa untuk membuat 
pertanyaan dengan kata kunci “proporsi” berdsarkan tabel. Misalkan, “apakah 
perbedaan dari situasi A dan B?”, “apa yang dimaksud proporsi?”.

Alternatif jawaban yang diharapkan dari pertanyaan “apakah perbedaan dari situasi 
A dan B?”

1. Situasi A menggunakan perkalian, sedangkan situasi B menggunakan aturan 
penjumlahan.

2. Situasi A pada nomor 5, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. 
Sedangkan situasi B tidak memiliki perbandingan yang sama.

Ayo Kita
Menanya??

Untuk lebih memahami 
proporsi dan 
hubungannya dengan 
perbandingan, suruh siswa 
memperhatikan Contoh 
3.7 dan penyelesaian 
grafik yang terbentuk dari 
kedua tabel. Suruh siswa 
untuk membedakan grafik 
(a) dan (b).

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Penyelesaian
Alternatif

Alternatif jawaban yang 
diharapkan

1. Situasi A menggunakan 
perkalian, sedangkan 
situasi B menggunakan 
aturan penjumlahan.

2. Situasi A pada nomor 
5, sisi yang bersesua-
ian memiliki rasio yang 
sama. Sedangkan situasi 
B tidak memiliki rasio.



176 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

Ajak siswa untuk memperhatikan grafik yang terbentuk dari tabel di Contoh 3.7. Minta 
siswa untuk membedakan kedua grafik dan memberi kesimpulan.

Jawaban yang diharapkan:

grafik (a) tidak melalui titik asal O(0, 0), sedangkan grafik (b) melalui titik asal O(0, 0). 
Jadi, suatu grafik dikatakan proporsi jika melalui titik asal.
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Suruh siswa untuk memperhatikan konsep proporsi. Ingatkan terlebih dahulu tentang 
perbandingan senilai. Untuk lebih memahami penerapan proporsi, ajak siswa untuk 
mengamati dan memahami contoh 3.9 dan penyelesaiannya.

Sedikit
Informasi
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Ajak siswa untuk mengamati empat cara untuk menyelesaikan Contoh 3.9 tentang Resep 
Kue. Minta siswa membedakan keempat cara yang diberikan. Berikan siswa kebebasan 
untuk memilih cara yang menurut mereka lebih mudah untuk menyelesaikan masalah 
proporsi, baik menggunakan tabel atau menggambar atau salah satu dari keempat cara 
tersebut.
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Suruh siswa mengamati penyelesaian yang ditulis oleh Rima dan Dini. Minta mereka 
menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Untuk selanjutnya suruh siswa 
untuk menjelaskan prosedur yang digunakan Mustofa.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk memperhatikan penyelesaian Contoh 3.7. Pada contoh ini, kenalkan 
siswa bagaimana menyelesaikan masalah proporsi dengan menggunakan tabel terlebih 
dahulu untuk menentukan unsur yang diketahui dan ditanyakan.
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan dibahas di kelas dengan 
menunjuk salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi 
dengan santun. Begitu seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi 
baik secara klasikal 
maupun kelompok 
untuk mengetahui 
berbagai cara yang 
digunakan siswa. 
Perhatikan siswa yang 
masih menggunakan 
penalaran intuitifnya, 
namun jangan pernah 
menyalahkannya.

Latihan!?!?

Minta salah satu siswa untuk menyajikan hasil penalarannya di depan kelas. Minta 
siswa lain untuk menanggapi dan minta untuk menanggapi sajian temannya tersebut 
secara santun. Diskusikan hasil penalaran apabila tidak sesuai dengan alternatif 
jawaban yang diharapkan.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Berikut penalaran siswa yang diharapkan dalam menjelaskan penyelesaian 
Rima dan Dini.

a. Rima mengalikan 20
20

 karena untuk memperoleh 180, 9 haruslah 

dikalikan oleh 20. Sehingga penyebut dan pembilang sama-sama 
dikalikan 20.

b. Penyelesaian yang dilakukan Rima benar. Rima menyamakan pembilang 
kedua ruas, yakni sama-sama 180. Sehingga pastilah nilai x adalah 100.

c. Penyelesaian yang dilakukan Dini adalah menggunakan pecahan senilai, 
langkah pertama, Dini mengalikan 10, kemudian mengalikan 2, sehingga 

diperoleh 100
180

. 

d. Dini menyatakan benar atas jawabannya, karena dia tahu bahwa rasio 

sebagai pecahan 5
9

 = 100
180

,  sehingga pastilah nilai x adalah 100.

2. Pernyataan Mustofa bahwa untuk perbandingan a
b

dan c
d

, jika a
b

 = c
d

   

maka a b
c d

= adalah benar.

 a b
c d

=  

 a × d = c × d  dikalikan silang

 a d c b
c c
× ×

=   kedua ruas dibagi c

 a d b
c
×

=    disederhanakan

  a d b
c d d

×
=

×
   kedua ruas dibagi d

 a b
c d

=    disederhanakan

Terbukti, bahwa pernyataan Mustofa benar.

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 161 dan 162
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu menggunakan penalaran 
proporsionalnya, yakni mampu membedakan masalah proporsi dan bukan.

2. Periksa kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah proporsi dengan 
berbagai cara yang menurut mereka lebih mudah dipahami.

3. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil diskusi siswa.
4. Minta siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa yang  

telah dipelajarinya
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Ajak siswa untuk 
mengamati peta pada 
Masalah 3.5. Ingatkan 
siswa tentang skala pada 
peta yang telah dipelajari 
saat SD. Sebelum 
membahas penyelesaian 
masalah 3.5, suruh 
siswa untuk mencoba 
menyelesaikan terlebih 
dahulu dengan cara 
mereka sendiri.
Catatan di lapangan, 
terdapat siswa yang 
mencantumkan satuan 
dalam melakukan 
operasi bilangan. Selain 
itu, terdapat siswa yang 
melakukan miskonsepsi 
tentang skala dan konversi 
satuan.
Bimbing siswa untuk 
menyelesaikan masalah 
skala dengan benar.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 3.4 Menyelesaikan Masalah Skala

1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh penggunaan proporsi dalam 
kehidupan sehari-hari.

2. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 
pengamatan guru

3. Identifikasi siswa-siswa yang biasanya agak sulit membuat pertanyaan.
4. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa mampu 

membuat pertanyaan dan bernalar.
5. Ingatkan siswa tentang proporsi dan penyelesaiannya.
6. Minta siswa untuk membawa peta atau bawa peta dinding sebagai alat peraga. 

(selain peta, bisa juga 
miniatur mobil-mobilan, 
gedung, pesawat, foto, 
termometer).
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Setelah mengamati Masalah 3.5 dan penyelesaiannya, suruh siswa untuk membuat 
pertanyaan yang berkaitan dengan skala. Misalkan, “bagaimanakah cara untuk 
menentukan perbandingan luas pada peta terhadap luas sebenarnya?”, “bagaimanakah 
perbandingan keliling suatu gambar pada peta?”

Ayo Kita
Menanya??

Ingatkan siswa tentang konsep skala dan masalah yang berhubungan dengan skala.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.8 dan penyelesaiannya. Contoh 3.8 ini 
menjelaskan bagaimana menentukan perbandingan luas suatu maket terhadap 
luas sebenarnya. Untuk menggali lebih dalam lagi, suruh siswa untuk menentukan 
perbandingan luas suatu maket sebelum dan sesudah skala pada maket diubah.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.9 dan penyelesaiannya tentang skala pada 
termometer. Ingatkan siswa tentang skala termometer pada mata pelajaran IPA. 
Keterkaitan ini akan berdampak pada kemauan siswa dalam mempelajari kedua mata 
pelajaran ini.
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suruh siswa untuk menalar masalah yang berkaitan dengan luas pada peta yang 
memiliki skala yang berbeda. Ajak siswa untuk memahami bahwa semakin semakin 
besar nilai pada skala (jarak sebenarnya), maka semakin luas gambar pada peta 
meskipun tampak sama.

Aplikasi yang digunakan dalam masalah Ayo Kita Menalar adalah Google Maps. 
Ajak siswa untuk menyelesaikan masalah ini sebagai aplikasi skala dan penalaran. 
Minta siswa memperhatikan skala garis yang ada di pojok kanan bawah. Jika 
kurang jelas atau tidak tersedianya internet di kelas, suruh siswa menentukan dua 

atau tiga pulau dengan 
skala yang berbeda namun 
berukuran tampak sama 
pada peta yang dimiliki 
siswa atau sekolah. Ajak 
siswa untuk mengukur 
ketiga pulau dengan 
menggunakan penggaris. 
Bimbing siswa bagaimana 
cara menentukan jarak 
sebenarnya jika diketahui 
skala pada peta adalah 
skala garis. Maksudnya, 
panjang ruas garis 0 
hingga 2 pada skala 
(misalnya pada gambar a) 
mewakili 2 km pada jarak 
sebenarnya. Begitu pula 
untuk gambar b dan c.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk memahami Masalah 3.6 tentang skala dan kaitannya dengan kecepatan.
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Minta salah satu siswa untuk menyajikan hasil penalarannya di depan kelas. Tunjuk 
siswa lain untuk menanggapi dan minta untuk menanggapi sajian temannya tersebut 
secara santun. Diskusikan hasil penalaran apabila tidak sesuai dengan alternatif 
jawaban yang diharapkan.

Ayo Kita
Berbagi

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu menentukan jarak sebenarnya, 
jarak pada peta, mampu menentukan skala baru pada peta dan maket, serta 
membandingkan luas pada peta.

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil diskusi.
3. Minta siswa untuk 

melakukan refleksi dan 
menuliskan hal penting 
dari apa yang  telah 
dipelajarinya.
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan 
menunjuk salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi 
dengan santun. Begitu seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi 
baik secara klasikal maupun kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang 
digunakan siswa. Perhatikan siswa yang masih menggunakan penalaran 
intuitifnya, namun jangan pernah menyalahkannya.

Latihan!?!?
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Ajak siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang perbandingan, 
proporsi dan skala dengan menjadi seorang arsitek. Bimbing siswa untuk me-
nyiapkan dan menyelesaikan tugas projek. Setelah siswa menyelesaikan tugas 
projek, minta beberapa siswa untuk menjelaskan hasil pekerjaanya di depan 
kelas. Suruh siswa lainnya untuk menanggapi pekerjaan temannya. Pilih hasil 
pekerjaan siswa terbaik untuk dipasang di mading kelas atau sekolah.
Keterangan
Laporan siswa dapat dikatakan baik, jika memenuhi semua tagihan yang 
diminta, yakni tujuh hal yang tertulis di buku.

Tugas Projek
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk merangkum bab 
ini. Beri penguatan kepada siswa tentang pembelajaran yang dilakukan sebel-
umnya.

Merangkum
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Siswa yang sudah mahir dalam menyelesaikan Uji Kompetensi 3, berikan soal 
pengayaan, atau beri kesempatan mereka untuk mencari topik perbandingan dalam 
berbagai ilmu. Misalnya, perbandingan populasi penduduk bumi antar negara, 
perbandingan rentang 
hidup hewan terhadap 
lama gestasinya (usia 
kehamilan), perbandingan 
kalori yang dibutuhkan 
terhadap usia manusia. 
Suruh mereka menemukan 
topik tersebut di sumber 
belajar (perpustakaan) atau 
internet. Kemudian, minta 
mereka untuk menyajikan 
di kelas. Sehingga, baik 
siswa yang mahir maupun 
siswa yang membutuhkan 
pendampingan lebih akan 
mengetahui topik lain yang 
erat kaitannya dengan 
perbandingan.

Catatan

Minta siswa untuk menyelesaikan soal kompetensi dan diskusikan dengan siswa 
soal yang banyak siswa mengalami kesulitan. Lakukan diskusi baik secara klasikal 
maupun kelompok untuk mengetahui masalah yang ditemui siswa. Perhatikan siswa 
yang masih kesulitan dalam menyelesaikan uji kompetensi 3 ini. 

Uji Kompetensi+=+??
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Soal Pengayaan+=+??
1. Apa arti dari perbandingan berikut ini:      

a. 1 :  200.000
b. 1 :  500.000  
c. 1 :  3.000.000
d. 1 :  2.500.000

2. Jarak pada peta  4 cm, sedangkan jarak sesungguhnya  26 km, tentukan skala peta itu.

3. Skala dari suatu peta adalah 1 :  300.000
a. Apa arti skala tersebut?
b. Jika jarak pada peta 3 cm, berapa jarak sesungguhnya?
c. Jika jarak sesungguhnya 60.000 m, berapa jarak pada peta?

4. Skala peta 1 : 250.000, carilah:
a. Jarak sebenarnya kota A ke kota B dalam km, jika pada peta jaraknya 15 cm.
b. Jarak pada peta kota P ke kota Q dalam cm, jika jarak sebenarnya adalah 60 km.

5. Skala gambar rencana adalah 1 : 5.000. Apabila gambar rencana berbentuk persegi 
panjang dengan panjang 27 cm dan lebar 20 cm, tentukanlah 40% luas tanah tersebut.

6. Sebuah model mobil dibuat dengan skala 1 : 25. Panjang dan lebar model mobil itu 
adalah 20 cm dan 8 cm. Carilah panjang dan lebar mobil itu sebenarnya.

  7. Sebuah kapal panjangnya 250 m dan lebarnya 40 m. Dibuat model yang panjangnya 50 cm.
a. Hitung skala model dan hitung lebarnya.
b. Apabila tinggi tiang kapal 20 m, berapakah tinggi tiang model?

8. Jarak dua buah tempat pada peta adalah 5,4 cm dan jarak sebenarnya 1,08 km. 
Tentukan skala peta tersebut! Berapakah jarak dua buah kota pada peta, jika jarak 
sebenarnya 6 km.

 9. Sederhanakan perbandingan berikut ini:
a. 125  :  200    c.  525  :  175
b. 250  :  350    d.  93    :  124

10. Nyatakan perbandingan berikut ini dalam bentuk pecahan yang paling sederhana:
a. 12 jam  :   3600 detik   e.  225 ons  :  30 kg  
b. 75 m  :  1 km    f.  20 lt  :  350 cm3
c. 200 cm2  :  3 dm2   g. 1,5 kg  :  450 g

d. 1 3
4

   :  2 1
2

    h. Rp.1250,00  :  Rp.1500,00
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11. Dua buah persegi panjang masing-masing panjang dan lebarnya adalah 3 cm, 4 cm 
dan 5 cm, 8 cm. Tentukan perbandingan dari:
a. kelilingnya
b. luasnya

12. Sebuah pita panjangnya 84 cm dipotong  
1
4

-nya.

a. Berapa panjang setiap potong pita?
b. Tentukan perbandingan panjang kedua pita tersebut.

13. Tentukan nilai p dari:
a. p : 4 = 45 : 60   c.   5  :  p = 100 : 140

b.  
2
p

 = 60
150

     d.    
7
p

  =
75

175
   

14. Perbandingan murid laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas adalah 7 : 5. Jika 
jumlah murid laki-laki 28 orang, berapakah jumlah murid perempuan?

15. Tentukan nilai a  dan  b  :
a. a  :  b  =  2  :  3  dan  a  +  b  =  150
b. a  :  b  =  3  :  4  dan  a  +  b  =   35
c. 25  :  125  =  a  :  b   dan   a  +  b  =  6

16. Seutas tali panjangnya 88 m dipotong menjadi dua bagian dengan perbandingan 
4  :  7. Berapakah panjang masing-masing potongnya? 

17. Diketahui  a : b = 3 : 5 jika   b − a = 18, tentukan nilai a  dan b.

18. Perbandingan uang Amir dan uang Dedy adalah 4 : 5. jika selesih uang Amir dan 
Dedy adalah Rp.3.000,00, berapakah uang  Amir dan Uang Dedy?

19. Perbandingan pensil warna milik Anis dan Firda adalah 3 : 5. Jika pensil warna milik 
Anis 24 buah, berapa banyak pensil warna milik Firda? 

20. Perbandingan uang milik Sari, Indah dan Fitri adalah 2 : 5 : 7. Jika selisih uang Sari 
dan Indah adalah Rp.90.000,00 berapakah uang Sari, Indah dan Fitri?

21. Pada hari Minggu, jumlah uang Tora dan Ani berbanding 3 : 1. Pada hari Senin, tora 
memberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 kepada Ani. Sekarang perbandingan jumlah 
uang Tora dan Ani menjadi 1 : 2. Berapakah jumlah uang Tora dan uang ani pada 
hari Minggu?

22. Seorang Ayah berumur 39 tahun mempunyai dua orang anak bernama Budi dan 
Wati. Tahun depan, selisih umur Ayah dan Budi dibandingkan dengan selisih umur 
Ayah dan Wati adalah 14 : 19. Jika umur Ayah sekarang adalah tiga kali umur Budi 
ditambah enam kali umur Wati, maka jumlah umur Budi dan Wati tiga tahun yang 
akan datang adalah ...
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23. Pak Edi membeli rumah tipe 36 untuk dikontrakkan. Dibantu oleh pengembang 
perumahan, Pak Edi merancang rumah berskala 1 : 100 seperti tampak pada gambar 
berikut

 

 Berdasarkan denah yang dirancang, tentukan
 a. ukuran panjang dan lebar rumah pada denah.
 b. luas carport pada denah.

24. Kepulauan Raja Ampat merupakan 
rangkaian empat gugusan pulau yang 
berdekatan dan berlokasi di barat 
bagian Kepala Burung (Vogelkoop) 
Pulau Papua. Secara administrasi, 
gugusan ini berada di bawah 
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua 
Barat. Kepulauan ini sekarang menjadi 
tujuan para penyelam yang tertarik 
akan keindahan pemandangan bawah 
lautnya. Peta di samping menunjukkan 
Kepulauan Raja Ampat. Jarak Sorong 
dan Pulau Waisai adalah sekitar 68 
km, dan jarak Sorong ke pulau Waisai 
adalah 4 cm pada peta, berapakah skala 
pada peta?

 

Sumber: www.wikipedia.org
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Gambar di atas  mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar 
rumah tinggal Prapto dan Eko. Pada gambar juga sangat 
jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang biasa 
dikunjungi atau dilewati oleh Prapto dan Eko. 
Misalnya, rumah Prapto dan Eko adalah poros arah mata 
angin, dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 
35°, serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap 
hutan adalah 65°.  Jika posisi Prapto dan Eko sekarang 
berada di taman permainan,  kemudian akan berjalan 
melingkari lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut 
yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan?

BAB  1
BILANGAN

1. Memahami berbagai 
konsep dan prinsip 
garis dan sudut dalam 
pemecahan masalah 
nyata.

2. Menerapkan berbagai 
konsep dan sifat-sifat 
terkait garis dan sudut 
dalam pembuktian 
matematis serta 
pemecahan masalah 
nyata.

K
D

ompetensi
asar

• Titik
• Garis
• Bidang
• Sudut
• Sudut Berpenyiku
• Sudut Berpelurus
• Sudut Sehadap
• Sudut Berseberangan
• Sudut Bertolak Belakang.

Kata Kunci

1. Menjelaskan kedudukan dua garis (sejajar, berhimpit, berpotongan, bersilangan) melalui 
benda konkrit.

2. Mengenal satuan sudut.
3. Menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong transversal.
4. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan masalah.

P
B

engalaman
elajar

Bab  4
Garis dan Sudut

Utara
Timur Laut

TimurBarat

Barat Daya

Selatan
Tenggara

Barat Laut

Hutan

Pejabat
Pos

Kedai Rumah Sakit

Masjid

Bukit

Taman 
Permainan

 

Sekolah
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P
K

eta
onsep

Garis
dan

Sudut

Garis
dan

Sudut

SudutSudut

Segmen
Garis

Segmen
Garis

Sinar 
Garis
Sinar
Garis

2 Garis Saling 
Tegak Lurus

2 Garis Saling 
Tegak Lurus

2 Garis 
Berpotongan

2 Garis
Berpotongan

terbagi atas

kedudukan garis

hu
bu

ng
an

 a
nt

ar
 su

du
t

Sudut
Sehadap

Sudut
Sehadap

Sudut Dalam 
dan Luar 
Sepihak

Sudut Dalam
dan Luar
Sepihak

Sudut Dalam dan 
Luar Berseberangan

Sudut Dalam dan 
Luar Berseberangan

dipotong transversal

2 Garis 
Berhimpit

2 Garis
Berhimpit

TumpulTumpul

LancipLancip

Siku-sikuSiku-siku

Sudut
Berpenyiku

Sudut
Berpenyiku

Sudut
Berpelurus

Sudut
Berpelurus

Sudut Bertolak 
Belakang

Sudut Bertolak 
Belakang

2 Garis Sejajar2 Garis Sejajar

ukuran sudut

GarisGaris
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Euclides

Euclid (350-280 SM) disebut sebagai Bapak 
Geometri, merupakan ahli Matematika 
pada zaman Romawi Kuno. Bukunya 
yang berjudul Elements, merupakan karya 
geometri terbesarnya yang hingga saat ini 
digunakan sebagai acuan dasar-dasar ilmu 
Geometri.

Euclides menulis 13 jilid buku tentang 
geometri. Dalam buku-bukunya beliau 
menyatakan aksioma (pernyataan-
pernyataan sederhana) dan membangun 
semua dalil tentang geometri berdasarkan 
aksioma-aksioma tersebut. Contoh dari 
aksioma Euclides adalah, “Ada satu dan 
hanya satu garis lurus garis lurus, di mana 
garis lurus tersebut melewati dua titik”. 
Buku-buku karangannya menjadi hasil karya 
yang sangat penting dan menjadi acuan 
dalam pembelajaran Ilmu Geometri.

Bagi Euclides, matematika itu penting sebagai bahan studi dan bukan sekedar alat untuk 
mencari nafkah. Ketika beliau memberi kuliah geometri pada raja, baginda bertanya, “Tak 
adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri?”. 
Euclides menjawab, “Bagi raja tak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap 
orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar”.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus mampu berbagi ilmu pengetahuan kepada siapa saja tanpa pandang status 
sosial, sehingga ilmu yang kita miliki akan dapat bermanfaat untuk orang lain.

2. Kita ini termasuk manusia yang lemah, tapi berakal. Jika kita tidak menggunakan akal 
pikiran kita semaksimal mungkin, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Maka dari itu 
gunakanlah akal pikiran kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dengan mengikuti 
prinsip-prinsip manusiawi. Apabila kita mempunyai ilmu ajarkanlah kepada orang lain, 
niscaya ilmu kita akan bertambah

3. Kita harus punya tekad dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita di masa 
depan, agar menjadi generasi yang cerdas dan tangguh.

Euclides
(350-280 SM)
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embelajarkanM 4.1 Memahami Kedudukan 
Garis Dan Sudut

1. Sediakan beberapa foto yang menunjukan dua garis, misalkan rel kerata api, 
jalan perempatan, tiang listrik dan lain-lainya.

2. Dibentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

3. Setiap kelompok disediakan dua jam dinding atau alat peraga jam dinding 
4. Diharaplan siswa sudah mempunyai penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
5. Sediakan buku-buku pendamping matematika lainnya.

Apersepsi



201MATEMATIKA

• Ajak siswa untuk memahami posisi titik terhadap bidang yang terdapat pada 
Gambar 4.3. 

• Beri kesempatan kepada siswa untuk membandingkan antara sebuat titik yang 
terdapat pada bidang dan sebuah titik yang terdapat di luar bidang.

• Beri kesempatan kepada salah satu siswa atau salah satu kelompok belajar untuk 
mengungkapkan apa yang telah ditemukan dalam proses membandingkan 
membandingkan antara sebuat titik yang terdapat pada bidang dan sebuah titik 
yang terdapat di luar bidang.

• Kenalkan kepada siswa 
dua buah titik atau 
lebih yang terletak 
segaris. Lihat Gambar 
4.4.

• Perkenalkan dua buah 
titik atau lebih yang 
terletak pada bidang 
yang sama. Lihat 
gambar 4.5.

• Kenalkan konsep titik 
dan garis yang terdapat 
dalam kehidupan sehari-
hari.

• Beri kesempatan 
kepada siswa untuk 
menyebutkan minimal 
3 contoh lain yang 
ada dalam kehidupan 
sehari-hari yang ada 
hubungannya konsep 
titik dan garis.
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Apersepsi

1. Berikan siswa contoh beserta jawabannya dengan tujuan supaya siswa lebih 
mendalami tentang konsep titik pada suatu bidang 

2. Ajak siswa untuk mengamati gambar yang merupakan penerapan suatu garis pada 
kehidupan nyata 

3. Berikan contoh yang lain tentang suatu garis pada kehidupan nyata
4. Siswa diajak untuk memahami dan mendiskripsikan dari ketiga contoh tentang 

konsep titik, garis dan bidang
5. Beri beberapa pertanyaan tentang suatu garis yang memiliki titik awal akan tetapi 

tidak memiliki titik ujung. Contoh pertanyaan “adakah garis yang memiliki titik 
awal akan tetapi tidak memiliki titik ujung.
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1. Ajaklah siswa untuk memperhatikan dan memahami Masalah 4.1
2. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui pilihan rute perjalanan Dayu dan 

Risky sampai lokasi kegiatan dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang 
sudah disediakan pada buku siswa. Dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan 
tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 4.1

Ayo
Kita Amati

TOKO
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Ajak siswa untuk membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada guru dengan 
petunjuk yang sudah disediakan pada buku siswa. Contoh: bagaimana rute yang 
dilalui dayu dan riska? Seberapa banyak garis sejajar dan perpotongan yang seharusnya 
ditemukan?

Ayo Kita
Menanya??

Ajaklah siswa untuk memahami sedikit informasi yang sudah disediakan pada buku 
tersebut

Sedikit
Informasi
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1. Berikan beberapa contoh agar siswa lebih memahami konsep kedudukan garis
2. Ajak siswa untuk mencermati dua pertanyaan yang telah disediakan pada buku 

siswa yang ada kaitannya pada Gambar 4.9
3. Beri kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang mungkin dari 

kedua pertanyaan tersebut. Minta salah satu kelompok siswa untuk membacakan 
kedua jawaban yang telah didiskusikan dengan kelompoknya, sedangkan 
kelompok yang lain memperhatikan secara seksama dan mencermatika 
jawabannya. Jika diperlukan berilah kesempatam kepada kelompo lain untuk 
menyanggah jawaban dari kelompok yang membacakan jawabannya.  

Sedikit
Informasi

1. Ajak siswa untuk 
mencermati Gambar 
4.10. agar siswa dapat 
lebih mudah untuk 
memahami konsep 
kedudukan dua garis.

2. Beri kesempatan 
kepada siswa untuk 
membandingkan 
Gambar 4.10 (i) dengan 
Gambar 4.10 (ii)

3. Ajak untuk memahami 
garis-garis yang saling 
sejajar, sehingga 
pada akhirnya akan 
ditemukan ciri-ciri garis 
yang saling sejajar.

4. Berilah kesempatan 
kepada semua siswa 
untuk mendiskusikannya 
di dalam kelompok 
masing-masing
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Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dengan teman sebelah, dimana 
dalam kegiatan ini: Guru meminta untuk membandingkan hasil jawabannya dengan 
temannya. Suruh siswa untuk melakukan diskusi secara santun

Ayo Kita
Berbagi

Selanjutnya ajaklah siswa untuk bernalar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 
disediakan pada buku siswa

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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1. Jika ada dua garis yang saling berimpit, maka titik yang dihasilkan banyak 
sekali

2. Dua garis yang diletakkan pada suatu ruang (misalkan ruang kelas) dua garis 
tersebut bisa terbentuk diagonal ruang, sejajar atau tegaklurus dengan rusuk 
rungan kelas tersebut, dan lain-lainnya (suruh siswa untuk menemukan lebih 
banyak lagi)

3. Iya, dapat terbentuk sebuah garis yaitu perpotongan antar dua bidang.

4. Perpotongan dua garis: 1
 Perpotongan tiga garis: 3
 Perpotongan empat garis: 6
 Perpotongan empat garis: 10
 dan seterusnya. Coba digambar. Bagaimana jika Perpotongan n garis: guna-

kan pola bilangan untuk menemukan jawabannya.

5. Ilustrasi gambar

 

 Dua garis sejajar yang terletak di dalam ruang akan terbentuk suatu bidang, 
sehingga tidak ada perbedaan yang berarti dua garis sejajar antara di dalam 
ruang dengan dua garis sejajar pada bidang. Hanya saja dua garis yang di 
dalam ruang kemungkinannya akan saling sejajar, berimpit, tegak lurus, atau 
berpotongan, dengan rusuk-rusuk bangun ruang tersebut.

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 184
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Setelah memahami kegiatan Ayo Kita Menalar, informasikan kegiatan selanjutnya, 
yaitu menggali informasi tentang Menemukan Konsep Sudut
a. Ukuran Sudut Dalam Derajat
b. Penamaan Sudut

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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1. Informasikan kegiatan selanjutnya, yaitu menggali informasi tentang Menemukan 
Konsep Sudut
a. Ukuran Sudut Dalam Derajat
b. Penamaan Sudut

2. Ajak siswa diajak untuk memahami konsep menentukan besar sudut yang dibentuk 
oleh jarum jam

3. Masing-masing kelompok siswa, berikan alat peraga jam dinding atau jam dinding 
asli. Pada kagiatan ini berikan informasi agar jam dinding yang sudah ada pada 
masing-masing kelompok untuk mencoba secara langsung bagaimana ketika jam 
itu menunjukkan jam 02.00 

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa utuk memahami tentang jenis-jenis sudut, dan ajak untuk membandingkan 
di antara jenis-jenis sudut yang telah disediakan pada buku siswa yang terdapat pada 
Gambar 4.21

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

1. Periksa apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Jika perlu, berilah siswa soal tambahan untuk dikerjakan di rumah
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. 

Latihan!?!?



214 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

embelajarkanM 4.2 Memahami Hubungan 
Antar Sudut

1. Sediakan penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
2. Sediakan kertas HVS secukupnya 
3. Siswa dibentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 

belajar secara efektif

Apersepsi
Berikan siswa tentang gambaran awal tentang hubungan antar sudut: sudut berpelurus, 
sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang

1. Ajaklah siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 4.2

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui besar 
sudut yang terbentuk 
dari posisi awal 
terhadap posisi hutan 
dengan melakukan 
tahapan-tahapan 
kegiatan yang sudah 
disediakan pada buku 
siswa. Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 4.2

Ayo
Kita Amati
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1. Dari uraian soal di atas 
diketahui 

 a = 65°, σ = 35o. 
Sedangkan yang 
ditanyakan adalah 

 β + σ + θ.
2. Dengan demikian 

dapat dicari sudut dari 
taman permainan ke 
hutan = β + σ + θ = 

 180 - 65 = 115.

Ayo
Kita Amati

Jelaskan tugas berikutnya, 
yaitu membuat pertan-
yaan; pada kegiatan ini 
siswa membuat pertan-
yaan tentang hubungan 
antar sudut. Contoh 
berapakah besar sudut 
berpenyiku jika dijumlah 
dengan sudut berpelurus? 
Bagaimana cara mengeta-
hui besar sudut σ + θ?

Ayo Kita
Menanya??

Penyelesaian
Alternatif

1. Coba cermati dengan teliti Gambar 4.23. Kita hendak menerapkan konsep sudut-
sudut berpenyiku dan berpelurus dalam menyelesaikan masalah ini.

2. Berapa banyak pasangan sudut berpenyiku dan berpelurus pada gambar di atas? 
Berikan penjelasanmu untuk setiap jawaban yang kamu miliki!

3. Untuk mempermudah penyelesaian masalah ini, mari kita beri nama untuk setiap 
sudut yang terkait dengan pertanyaan soal seperti tertera dalam Gambar 4.23. Semua 
posisi tempat yang disajikan pada gambar bersesuaian dengan arah mata angin. Oleh 
karena itu, besar sudut β + besar sudut σ = 90°. Demikian juga besar sudut θ + besar 
sudut a. Dari ke empat sudut tersebut, dapat kita pahami bahwa, sudut (β + σ + θ) 
berpelurus dengan sudut a, atau a = β + σ + θ = 115°.



216 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

1. Ajaklah siswa untuk memperhatikan dan memahami Masalah 4.4
2. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui berapa banyak tombol hijau 

yang harus di tekan dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah 
disediakan pada buku 
siswa. Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 4.3

Ayo
Kita Amati

1. Ajaklah siswa untuk memahami sedikit informasi yang sudah disediakan pada 
buku siswa, jika dimungkinkan ada pertanyaan tentang informasi tersebut, 
bahaslah bersama-sama dengan siswa yang lainnya sehingga siswa benar-benar 
paham tentang informasi tersebut

2. Ajaklah siswa untuk membuat kesimpulan tentang sudut berpelurus, dan sudut 
berpenyiku

Sedikit
Informasi

Sayur Asem

Sop Iga Sapi

Lalapan

Ik
an

 B
ak

ar

Sa
m

ba
l M

er
ah

Udang Goreng

Ikan Goreng Nasi Putih
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1. Seteleh mengambil 
sop iga sapi, Pak Yusak 
menggeser posisi sop 
iga sapi sebesar 225° 
untuk memperoleh 
sambal merah. Artinya 
Pak Yusak juga harus 
menekan tombol 
geseran sebanyak 5 kali.

2. Jadi, dari posisi awal 
Pak Yusak harus 
menekan sebanyak 
10 kali untuk 
memperoleh menu 
sop iga sapi dan 
sambal merah.

Ayo
Kita Amati

Jelaskan tugas berikutnya, 
yaitu membuat pertan-
yaan; pada kegiatan ini 
siswa membuat per-
tanyaan tentang posisi 
duduk pada meja menu 
makanan. Contoh: dimana 
seharusnya posisi duduk 
Pak Yusak, agar selalu 
,mendapatkan menu sop? 
Berapa kali tombol yang 
harus ditekan agar menu 
makan bergeser sejauh 
2700?

Ayo Kita
Menanya??

Jawaban Alternatif dari Alternatif Pemecahan Masalah
1. Karena Pak Yusak baru saja mengambil nasi putih, berarti posisi Pak Yusak adalah 

pada tombol nasi putih.
 Posisi Pak Yusak pada jamuan makan malam tepat berada posisi nasi putih.
 Satu kali penekanan tombol, menu hanya bergeser sejauh 45°.

2. Satu kali menekan tombol geseran menu menghasilkan sudut perubahan sebesar 45°. 
Setelah mengambilnasi putih, diperlukan pergeseran sudut sebesar 225° untuk meng-
geser posisi sop iga sapi ke hadapan Pak Yusak. Sudut 45° berpelurus dengan sudut 
225°, sesuai dengan posisi nasi putih dan sop iga sapi yang berada pada satu garis 
lurus. Karena membutuhkan geseran sudut sebesar 225°, artinya Pak Yusak harus 
menekan tombol geseran sebanyak 5 kali (225 = 5 × 45).
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 Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 194
Selanjutnya ajaklah siswa untuk bernalar dengan mencari syarat minimal apa suatu 
limas sehingga luas permukaannya bisa dihitung.

Ayo Kita
Menalar

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 194

1. Dengan memperhatikan posisi awal Pak Yusak, maka Pak Yusak harus menekan 
sebanyak 2 kali untuk memperoleh menu udang goreng.

2. Karena posisi awal Pak Yusak berada pada posisi menu ikan bakar, kemudian ia 
menekan sebanyak 3 kali, maka ia sekarang berada pada menu lalapan

3. Posisi awal Pak Yusak berada pada menu  sambal merah,  kemudia ada orang lain 
yang menekan tombol sebanyak 2 kali, maka posisi pak Yusak sekarang pada menu 
sayur asem.  Karena Pak yusak pingin mengambil sayur asem, maka Pak Yusak tidak 
menekan tombol biru samasekali, karena sudah ada dihadapannya

4. Untuk memperoleh menu udang goreng pak Yusak harus menekan tombol geseran 
sebanyak 7 kali. Coba teman-teman guru ceks kebenaran jawaban tersebut

  Ayo Kita Berbagi Buku Siswa halaman 194
Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dengan temen sebelah, pada 
kegiatan ini: Guru mematau siswa yang berdiskusi, jika perlu berilah bantuan dari 
yang didiskusikan oleh mereka

Ayo Kita
Berbagi
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Sudut Saling Betolak Belakang

1. Informasikan tugas yang akan mereka Amati, yaitu akan mengamati cara 
menjawab dari masalah yang terdapat pada Masalah 4.4

2. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui besar sudut yang terbentuk dari 
posisi awal terhadap posisi hutan dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan 
yang sudah disediakan pada buku siswa. Dengan melalui tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 4.2

Ayo
Kita Amati

Penyelesaian
Alternatif

1. Berilah motivasi kepada 
siswa untuk melakukan 
kegiatan mengamati, con-
toh sebagai rasa syukur 
kalian kepada Sang Maha 
Pencipta, gunakanlah 
panca indra kalian untuk 
mengamati sesuatu hal, 
seperti yang kalian sedang 
lakukan sekarang.

2. Perhatikan dengan sek-
sama pada stiap gambar 
a), b), c), d), e), dan f)

3. Informasikan kepada 
siswa untuk mengguna-
kan konsep sudut pelurus 
yang besar sudutnya 180o
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Jelaskan tugas berikutnya, yaitu membuat pertanyaan; pada kegiatan ini siswa diajak 
untuk membuat pertanyaan tentang kasus yg terdapat pada Masalah 4.4. contoh: apa 
hubungan sudut T1 dan T2, T3 dan T4? Bagaimana cara membedakan sudut pelurus 
dengan sudut bertolah belakang?

Ayo Kita
Menanya??

Informasikan kegiatan selanjutnya, yaitu menggali informasi tentang permasalahan 
yang sudah disediakan pada buku siswa tersebut

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Penyelesaian
Alternatif

1. Jika garis k dan l tidak sejajar, coba banyangkan apa yang terjadi ketika kereta api 
melintas?

 Pada masalah rel kereta api, hal ini akan bermasalah besar pada kereta.

 Akan tetapi pada masalah kedudukan dua garis yang saling berpotongan pada satu 
garis, hal ini garis k dan l akan membentuk dua garis yang saling berimpit atau saling 
berpotongan atau saling tegak lurus. Sehingga hubungan sudut-sudut antar dua 
garis yang terbentuk akan menyesuaikan.

2. Untuk mengetahui hubungan dari sudut-sudut yang dimaksud, coba perhatikan 
uraian berikut ini.

a. Sudut-sudut yang sehadap akan sama 
besar

  ∠A1 = ∠B1, ∠A2 = ∠B2, 
 ∠A3 = ∠B3, ∠A4 = ∠B4
b. Sudut-sudut dalam bersebrangan akan 

sama besar
  ∠A3 = ∠B1, ∠A4 = ∠B2
c. Sudut-sudut luar bersebrangan akan 

sama besar
  ∠A1 = ∠B3, ∠A2 = ∠B4
d. Sudut-sudut dalam sepihak

  ∠A3 + ∠B2 = 180° , 
  ∠A4 + ∠B1 = 180°
 e. Sudut-sudut luar sepihak  

 ∠A1 + ∠B4 = 180° ,    
 ∠A2 + ∠B3 = 180°

1 2
34

1 2
34

m

k

l

B

A
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Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dalam kelompok masing-
masing, dimana dalam kegiatan ini: Guru meminta kepada masing-masing kelompok 
menukarkan dengan kelompok lain, kemudian dipresentasikan.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajaklah siswa untuk memahami sedikit informasi yang sudah disediakan pada 
buku siswa, jika dimungkinkan bahaslah bersama-sama dengan siswa sehingga 
siswa benar-benar paham tentang informasi tersebut

2. Ajaklah siswa untuk membuat kesimpulan tentang suduts saling betolak belakang 
dan hubungan sudut pada dua garis sejajar

Sedikit
Informasi
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Amatilah siswa yang sedang memahami sedikit informasi. Fokuskan pengamatan 
kepada siswa yang memiliki kemampuan kurang, bila perlu ajaklah siswa dari 
kelompok lain yang kemampuannya dianggap lebih dari pada yag lainnya atau 
bimbinglah dia atau mereka itu oleh teman-teman guru sendiri

Sedikit
Informasi

Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk salah 
satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun kelompok untuk 
mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa

Latihan!?!?
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1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika perlu, berilah siswa soal latihan 2 untuk dikerjakan di rumah
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1. Sediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan projek kali ini, penggaris, 
busur, kamera kertas HVS, dan lain-lain

2. Bentuklah siswa dalam beberapa kelompok untuk membagi tugas dalam membuat 
kreasi bahan kardus

3. Intruksikan kepada siswa untuk mengikuti aturan yang ada pada buku Siswa

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Projek

Projek
1. Fokus kegiatan ini 

adalah mengambil foto 
benda-benda disekitar 
yang mengandung 
unsur-unsur garis 
sejajar, garis tegak 
lurus, sudut sehadap, 
sudut berseberangan, 
dan lain-lain konsep 
yang dijelaskan pada 
bab ini

2. Minta kelompok siswa 
untuk menggunakan 
bahan-bahan yang 
sesuai dengan tugasnya 
masing-masing

Tugas Projek

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan untuk 
merangkum bab ini. Beri 
penguatan kepada siswa 
tentang pembelajaran yang 
dilakukan sebelumnya.

Merangkum
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Contoh Rangkuman

• Garis merupakan suatu kurva lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan tidak 
memiliki titik ujung. Sedangkan ruas garis merupakan kurva lurus yang memiliki 
titik pangkal dan titik ujung.

• Garis m dikatakan memotong garis k, jika kedua garis terletak pada satu bidang datar 
dan bertemu pada satu titik.

• Garis m dikatakan sejajar dengan garis k, jika kedua garis terletak pada satu bidang 
datar dan kedua garis tidak akan berpotongan.

• Garis m dan garis k dikatakan berimpit, jika garis m terletak pada garis k (atau 
sebaliknya), sehingga kelihatan hanya satu garis saja.

• Terdapat jenis-jenis sudut yang telah diuraikan, sebagai berikut.

a)  sudut siku-siku, yaitu sudut yang besar kangkangannya tepat 90°.
b)  sudut lancip, yaitu sudut yang besar kangkangannya kurang dari 90°.
c)  sudut tumpul, yaitu sudut yang besar kangkangannya lebih dari 90°.
d)  sudut lurus, yaitu sudut yang besar kangkangannya tepat 180°.
e)  sudut penuh, yaitu sudut yang besar kangkangannya tepat 360°.
f)  dua sudut dikatakan berpenyiku apabila jumlah kedua sudut tepat 90°.
g)  dua sudut dikatakan berpelurus apabila jumlah kedua sudut tepat 180°.
h)  sudut-sudut yang bertolak belakang besar sudutnya sama.

• Berbagai sifat-sifat garis dan sudut yang perlu kamu ketahui sebagai pengetahuan 
prasyarat dalam mempelajari bahasan geometri sebagai berikut.

a) jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka terdapat 4 pasang sudut-
sudut sehadap yang besar sudutnya sama.

b) jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka terdapat 2 pasang sudut-
sudut dalam sepihak yang besar sudutnya sama yaitu 180o.

c) jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka terdapat 2 pasang sudut-
sudut luar sepihak yang besar sudutnya sama yaitu 180o.
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal kompetensi dan diskusikan dengan siswa soal 
yang banyak siswa mengalami kesulitan. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui masalah yang ditemui siswa. Perhatikan siswa yang 
masih kesulitan dalam menyelesaikan uji kompetensi 3 ini. 

Uji Kompetensi+=+??
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Soal Pengayaan+=+??
1. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 04.00.

2. Perhatikan gambar diberikut, diketahui perbandingan x : y adalah 2 : 7. Tentukan 
besar sudut x

x y

3. Berdasarkan gambar di bawah, tentukan besar x, y dan z.

x°

z°

y°

50° 70°

4. Tentukanlah nilai a pada setiap gambar di bawah ini.

 
∟

2a°

3a° 46°

(a° + 29)°
(5a° + 15)°

 

5. Nyatakan ukuran sudut 50° dan 75° 30’ dalam radian

6. Jika sudut A =  
1
8

  putaran penuh , maka tentukanlah sudut:

 a. Penyiku sudut A.
 b. Pelurus  sudut A.
 c. Pelurus dari penyiku sudut A.
 d. Pelurus dari pelurus sudut A.
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7. Jika  sudut A  2
5

 sudut B.  Hitunglah

 m∠A dan m∠B jika keduanya saling berpelurus.
 Selisih m∠A dan m∠B, jika kedua sudut saling berpenyiku.

8. Jika m∠A – m∠B = 70°, dan m∠A adalah tiga kali m∠B. Hitunglah.
 a. m∠A + m∠B.
 b. Pelurus sudut A.
9. Diketahui suatu sudut  sama dengan 2 kali penyikunya, hitunglah besar sudut 

tersebut.

10. Perhatikan gambar berikut.

(a)             (b) 
100°

x

y
   

75° a

b

Tentukan nilai x dan y.    Tentukan nilai a dan b. 

12. Hitunglah nilai x + y + z pada gambar berikut.

 

80°

40°
B E
7x

A
D

F C G
2y

4z

13. Perhatikan gambar berikut.
 (a)           (b)  

 

(5x + 4)°(7x + 8)°

 

70°

B

A

C(x + 40)°
(3x + 30)°

 Tentukan nilai x.    Tentukan besar ∠BCA.

14. Dua buah sudut sebesar (3x + 5)° dan (x – 3)° membentuk sudut siku-siku.
 a. Buatlah persamaan dalam x.
 b. Hitunglah x.
 c. Tentukan besar kedua sudut itu.
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1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar
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Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D

ompetensi
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

Kata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar
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1. Ajaklah siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 1.1

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui bahwa 
disekitar kita terdapat 
bangun-bangun yang 
bentuknya terdiri 
dari segiempat dan 
segtiga? Di mana 
benda-benda ini 
sering dipasang? Apa 
manfaat dari masing-
masing rambu? Secara 
matematis apakah 
persamaannya? 
Perbedaannya?

3. Ajaklah siswa untuk 
mengisi tabel yang 
berkaitan dengan 
5 benda yang 
telah ditemukan 
dilingkungan sekolah

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan beberapa gambar atau foto atau silde suatu objek tertentu yang 
berkaitan dengan bangun datar segi empat dan segitiga. 

2. Bentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

3. Disediakan juga kertas HVS atau kertas lipat atau asturo secukupnya pada 
masing-masing kelompok

4. Survei terlebih dulu lokasi-lokasi yang terdapat bahan pokoknya terdiri dari segi 
empat dan segitiga

5. Diharapkan siswa sudah mempunyai penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
6. Sediakan buku-buku pendamping matematika lainnya atau kalau memungkinkan 

ajaklah siswa ke laboratorium komputer ketika kegiatan ayo kita menggali 
informasi
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Penyelesaian
Alternatif

 dari Alternatif Pemecahan Masalah 1.1

Berikut salah satu contoh temuan yang mungkin didapatkan oleh siswa. Benda-benda 
tersebut yang berada dilingkunagn sekolah.
 

No. Bentuk 
bangun datar Gambar Sketsa Lokasi 

Ditemukan Manfaatnya

1 Pntu aula

Sebagai tempat 
untuk masuk 
dan keluarnya 
suatu tempat

2 Di dinding

Sebagai tempat 
untuk meng-
hidupkan dan 

mematikan 
lampu

3 Desain 
lantai

Sebagai tempat 
berpijak

4 Tong 
sampah

Sebagai tempat 
sampah

5
Langit-lan-
git perpus-

takaan

Sebagai tempat 
ventilasi udara
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1. Jelaskan tugas berikutnya, yaitu membuat pertanyaan (questioning); pada kegiatan 
ini siswa membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada guru dengan petunjuk 
yang sudah disediakan pada buku siswa. 

 Contoh: apa yang terjadi bila rasio tinggi suatu pintu diperbesar dan lebar suatu 
pintu diperkecil? Bagaimana seandainya suatu jendela dan pintu bentuknya 
segitiga? Ada berapa banyak segi empat yang ditemukan di ruang kelas ini?

2. Pertanyaan yang dibuat oleh siswa, bisa dijawab langsung oleh teman-teman 
guru atau pertanyaan tersebut ditukar dengan pertanyaan dari kelompok lain.

3. Apabila terjadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa dijadikan 
tugas akhir untuk dijawab sindiri oleh masing-masing siswa

Ayo Kita
Menanya??

Ajaklah siswa untuk 
bernalar dengan 
pertanyaan-pertanyaan 
yang sudah disediakan 
pada buku siswa

Ayo Kita
Menalar

Penyelesaian
Alternatif

Perhatikan ilustrasi gambar 
jendela yang ukurannya 
150 cm × 90 cm berikut.

 

150

90
Berikut ilustrasi gambar 
jendela dengan rasio 5 : 3

 
Jendela tersebut tidak bisa 
menutupi secara penuh 
pada tempat jendela yang 
sesungguhnya
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1. Informasikan kepada siswa untuk menyampaikan hasil jawaban siswa kepada 
teman sebelahnya: Minta siswa untuk membandingkan hasil jawabannya dengan 
temannya. Suruh siswa untuk melakukan diskusi secara santun dan sopan

2. Amatilah seluruh siswa dan fokuskan pengamatan kepada siswa yang kurang 
aktif dalam mengungkapkan pendapatnya, bila perlu berilah motivasi agar ia 
atau mereka bisa aktif juga seperti siswa yang sudah aktif.

3. Apabila proses kegiatan berbagi kurang berjalan dengan baik, berikan contoh 
pancingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang akan disikusikan. Contoh 
perhatikan jendela kelas. Jika jendela ini diperkecil bagian sampingnya apakah 
kelihatannya akan menjadi menarik?

Ayo Kita
Berbagi

1. Periksalah apakah semua kelompok apakah tugasnya sudah selesai dengan 
sempurna

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Tulislah hal-hal apa yang menjadi perhatian Ibu/Bapak selama pembelajaran
4. Catatlah siswa mana saja yang perlu menjadi perhatian
5. Tulislah hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang 

Ibu/Bapak lakukan
6. Tulislah hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 

semakin baik
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1. Ajaklah siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami jenis-
jenis segiempat yang 
terangkum pada 
gambar 1.2

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui jenis-
jenis dari masing-
masing bentuk 
segiempat tersebut. 
Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab pertanyaan 
yang sedang di ajukan.

3. Amati siswa yang 
sedang melakukan 
langkah-langkah 
kegiatan mengamati 
dengan tahap-tahap 
mengamati yang telah 
ditentukan

4. Berilah kesempatan 
kepada siswa untuk 
menggunakan cara 
lain (selain langkah-
langkah yang sudah 
ditentukan)

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
2. Sediakan juga berbagai bangun segi empat dari kertas lipat atau kertas HVS  atau 

asturo secukupnya. Akan lebih baik lagi kalau disediakan juga benda/barang 
nyata yang berbentuk macam-macam bangun datar segi empat.

3. Bentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

embelajarkanM 1.1 Memahami Jenis dan 
Sifat Segi Empat
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Penyelesaian
Alternatif

 pada kegiatan Ayo Kita Mengamati
1. Pada gambar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan saling 

sejajar, semua sudutnya sama besar, dan semua sisinya sama panjang disebut 
dengan bangun datar persegi.

2. Pada gambar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan sejajar 
dan semua sisinya sama panjang disebut dengan belah ketupat

3. Pada gambar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan sejajar 
dan semua sudutnya sama besar disebut dengan persegi

4. Pada gambar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan 
sejajar disebut dengan jajar genjang

5. Pada gambar segi empat yang tepat sepasang sisi yang sejajar disebut dengan 
trapesium

Pada kegiatan ini minta 
siswa untuk membuat 
pertanyaan tentang 
bangun datar segi empat 
berdasarkan kata-kata 
yang sudah disediakan. 
Contoh berapa banyak 
jenis-jenis bagun datar 
segi empat? Disebut 
bangun apa saja pada 
bangun datar segi empat 
yang mempunyai minimal 
satu pasang sisi saling 
sejajar?

Ayo Kita
Menanya??
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1. Ajaklah siswa untuk menggali informasi tentang sifat-sifat segi empat. Dalam 
kegiatan menggali informasi ini guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
mengisi tabel yang sudah disediakan pada buku siswa 

2. Ajaklah siswa untuk membuat kesimpulan tentang sifat-sifat bangun datar segi empat.
3. Ajaklah siswa untuk memahami contoh soal dan uraiannya yang telah disediakan 

pada buku siswa
4. Amatilah siswa yang sedang melakukan kegiatan menggali informasi, fokuskan 

perhatian kepada siswa yeng mempunyai kemampuan kurang. Bila perlu bibinglah 
dia atau mereka agar mendapatkan informasi yang sama dengan siswa yang lain.

5. Berilah kesempatan kepada siswa untuk menjawab soal-soal tersbut dengan cara 
lain atau bahkan berilah pancingan kepada siswa untuk menemukan cara cepatnya.

6. Berilah motivasi 
kepada siswa agar 
menemukan cara lain 
atau cara cepatnya. 
Contoh, barang siapa 
yang menemukan 
cara lain atau cara 
cepatnya, nanti akan 
mendapatkan nila 
fortofolio dengan nilai 
90 atau bahkan 100.

7. Perhatikan siswa yang 
sedang mencoba 
dengan cara lain untuk 
menjawab yang terdapat 
pada contoh soal

8. Bila diperlukan 
berilah kesempatan 
kepada siswa untuk 
mepresentasikan 
cara lain yang telah 
ditemukan.

9. Perhatikan dengan 
baik cara siswa tersebut 
untuk menyajikan 
jawaban yang akan 
diuraikan di depan kelas 
atau di papan tulis

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Penyelesaian
Alternatif

Udin mengambil contoh kamarnya yang berukuran 4 m × 6 m dapat dipasangi 
ubin ukuran 40 cm × 60 cm, karena
L = 240.000 cm2 dapat habis dibagi p × l = 240.000 cm2.
Pernyataan Udin ini adalah benar, karena ubin ukuran 40 cm × 60 cm = 2.400 cm2. 
Sedangkan ukuran kamarnya adalah 4 m × 6 m yang berarti luasnya 240.000 
cm2. Sehingga dengan demikian banyak ubin yang diperlukan sebanyak    
240.000

2.400
= 100 ubin

Ajaklah siswa untuk bernalar tentang pernyataan Udin.

Ayo Kita
Menalar

Informasikan 
kepada siswa untuk 
mendikusikannya 
dengan teman 
sekelompok, 
pada kegiatan ini: 
Pantau siswa yang 
berdiskusi, kemudian 
meminta siswa untuk 
menukarkan hasil 
diskusinya dengan 
kelompok lain

Ayo Kita
Berbagi
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1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 1 untuk dikerjakan di rumah
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1. Informasikan tugas 
yang akan mereka 
Amati, yaitu akan 
mengamati cara 
menjawab dari 
masalah yang terdapat 
pada Masalah 1.2

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui ukuran 
petak I dan II beserta 
luasnya dengan 
melakukan tahapan-
tahapan kegiatan yang 
sudah disediakan 
pada buku siswa. 
Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 1.2

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
2. Sediakan juga berbagai bangun segi empat dari kertas lipat atau kertas HVS  atau 

asturo secukupnya. Akan lebih baik lagi kalau disediakan juga benda/barang 
nyata yang berbentuk macam-macam bangun datar segi empat.

3. Siswa dibentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

embelajarkanM 1.2 Memahami Keliling dan 
Luas Segi Empat
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Penyelesaian
Alternatif

 
Diketahui: 
Kebun bunga Indah terdiri dari beberapa petak. Petak I berbentuk persegi dengan luas  

625 m2. Petak II berbentuk persegipanjang dengan panjang 5 dam dan luasnya = 1
5

 dari 
luas petak I.

Ditanya:
a. Berapa panjang petak I
b. Berapa lebar dan luas petak II
c. Berapa hektar kebun bunga Indah seluruhnya?

Jawab:
a. Ingat kembali materi pelajaran pengukuran yang sudah kamu pelajari di Sekolah 

Dasar. Kita ketahui 1m2 adalah luas daerah persegi dengan ukuran sisi satu-satuan.
 Petak I berbentuk persegi berarti panjang dan lebarnya sama panjang.

 Luas petak I = 625 m2

 Luas I = sisi × sisi
      625   = r2

 r  = 625
 r      = 25 m

b. Petak II berbentuk persegi panjang 
 Panjang petak II  = 5dam = 5 × 10m = 50m

 Luas petak II  = 1
5

 dari luas petak I 

   = 1
5

 × 625 

   = 125 

 Jadil luas petak II yang ditanami bunga merah adalah 125m2

 Karena petak II berbentuk persegi panjang, maka:
 Luas  = panjang × lebar
 125   = 50 × lebar  

 lebar =  125
50

   = 2,5m
 
c. Luas kebun bunga seluruhnya = Luas petak I + luas petak II
   = 625 + 125  
    = 750m2
 Jadi  luas kebun bunga Indah seluruhnya = 750 m2 = 0,075 hektar.
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1. Ajaklah siswa untuk 
memahami sedikit 
informasi yang 
sudah disediakan 
pada buku siswa, 
jika dimungkinkan 
pertanyaan: bahaslah 
bersama-sama dengan 
siswa sehingga siswa 
benar-benar paham 
tentang informasi 
tersebut

2. Amati siswa yang 
sedang memahami 
sedikit informasi. 
Fokuskan 
pengamatannya 
kepada siswa 
pemahamannya 
dibawah rata-rata. 
Bila perlu bimbinglah 
ia atau mereka secara 
santun dan sopan serta 
lakukan pendekatan 
secara individu.

Sedikit
Informasi

1. Ajak siswa untuk membuat pertanyaan tentang Masalah 1.3. 
 Contoh: Berapa perbandingan luas petak I dengan luas petak II? Berapa ukuran 

panjang dan lebar, jika kebun yang berbentuk persegi yang salah satu sisinya 
dikurangi 1 m untuk dibuat penampung air?

2. Pertanyaan yang dibuat oleh siswa salah satunya harus sesuai dengan 
petunjuk kata-kata yang sudah ditentukan, sedangkan pertanyaan berikutnya 
diperbolehkan dengan kata-katanya sendiri.

3. Secara bergiliran siswa membacakan pertanyaan yang telah dibuat. Guru menilai 
pertanyaan dibuat oleh siswa. 

 Contoh kreteria penilaian kualitas pertanyaan; A: sangat baik, B: baik, C: cukup, 
dan D: kurang.

Ayo Kita
Menanya??
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Ajaklah siswa untuk bernalar tentang berbagai sifat persegi dan persegipanjang di 
atas terhadap beberapa pertanyaan.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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Penyelesaian
Alternatif

1. Persegipanjang akan menjadi persegi ketika panjang dan lebarnya sama panjang. 
Sedangkan persegi akan menjadi persegi panjang ketika salah satu sisi yang 
berhadapan di perpanjang atau diperpendek.

2. Persegi panjang merupakan persegi dengan rasio panjang sisi-sisi yang berhadapan 
tidak 1 : 1 

3. Jika sebuah garis memotong pada persegi panjang, maka minimal titik potong yang 
terjadi ada satu titik potong dan maksimal titik potong yang terjadi ada dua titik 
potong, yakni sebagai berikut

4. Belum tentu, karena tergantung konteks yang sedang dibicarakan
5. Rumus mencari luas daerah persegi dapat diturunkan dari rumus mencari luas daerah 

persegipanjang dengan syarat salah satu sisinya diperpanjang atau diperpendek, 
coba perhatilan uraian berikut:

 Luas persegi = s × s
  = (s + 1) × s   salah satu sisinya diperpanjang 1 satuan
  = p × l  diasumsikan (s + 1) = p dan s = l
 Menjadi luas persegi panjang = p × l
6. Satuan luas tidak pernah bernilai negatif, karena satuan luas syarat minimal bernilai 

0 (nol) satuan luas.
7. Rumus mencari keliling persegi dapat diperoleh dari rumus mencari keliling 

persegipanjang dengan syarat salah satu sisinya diperpanjang atau diperpendek, 
coba perhatilan uraian berikut:

 Keliling persegi = 4s
  = 2s + 2s
  = 2(s + 1) + 2s  salah satu sisinya diperpanjang 1 satuan
  = 2p + 2l  diasumsikan (s + 1) = p dan s = l
 Menjadi luas persegi panjang = 2p + 2l

Misalkan ABCD sebuah persegipanjang 
dengan AB adalah panjang (p) dan BC 
adalah lebar (l), Luas (L) dan keliling 
(K) persegipanjang dinyatakan dengan

K = 2p + 2lL = p × l

Misalkan PQR sebuah persegi dengan 
panjang (s), Luas (L) dan keliling (K) 

persegi dinyatakan dengan

K = 4sL = s × s = s2
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Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dengan teman sebelah, pada 
kegiatan ini: Guru mematau siswa yang berdiskusi, jika perlu berilah bantuan dari 
yang didiskusikan oleh mereka

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah 
semua kelompok 
sudah mencatat hal-
hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian 
terhadap proses dan 
hasil karya siswa 
dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Tulislah hal-hal 
apa yang menjadi 
perhatian Ibu/Bapak 
selama pembelajaran

4. Catatlah siswa mana 
saja yang perlu 
menjadi perhatian

5. Tulislah hal-hal apa saja 
yang harus diperbaiki 
dan ditingkatkan agar 
pembelajaran semakin 
baik

Kegiatan Setelah 
Pembelajaran
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1. Informasikan tugas yang akan mereka Amati, yaitu akan mengamati cara 
menjawab dari masalah yang terdapat pada Masalah 1.4

2. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui cara mencari luas dan keliling dari 
bangun jajar genjang dan trapesium. Dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan 
tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 1.4 bagian 
jajar genjang.

3. Berilah motivasi kepada siswa, supaya kegiatan mengamati sesuai dengan yang 
diharapkan

4. Contoh motivasi: kita sebagai umat manusia seharusnya dan selayaknya 
selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Sang Maha 
pencipta. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta adal 
menggunakan dengan 
sebaik mungkin 
panca indra yang kita 
miliki, mata untuk 
melihat, telinga untuk 
mendengar, dll. 

 Maka dari itu 
amatilah dengan teliti 
permasalahan yang 
terdapat pada Masalah 
2.4, yaitu tentang 
menemukan rumus 
luas jajargenjang.

5. Berilah waktu selama 
10 menit untuk 
melakukan kegitan 
mengamati tentang 
langkah-langkah 
menemukan rumus 
luas jarargenjang.

6. Dengan 
memperhatikan 
langkah-langkah 
mengamati tentang 
cara menemukan 
rumus luas 
jajargenjang, siswa 
dapat terbantu untuk 
menemukan sendiri 
luas jajargenjan.

Ayo
Kita Amati

TAMPAK MUKA

DENAH
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7. Amati siswa yang sedang melakukan pengamatan, fokuekan perhatian kepada 
siswa yang kurang aktif dalam kegiatan mengamati. Bila perlu bimbinlah siswa 
tersbut, sehingga siswa tersebut benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan 
dalam kegitan kali ini

8. Kemudian berilah waktu 10 menit juga untuk melakukan kegitan mengamati 
tentang langkah-langkah menemukan rumus luas trapesium.

9. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui cara mencari luas dan keliling dari 
bangun jajr genjang dan belah ketupat. Dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan 
tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 1.4 bagian 
trapesium

10. Bila perlu pandulah siswa untuk melakukan langkah-langkah mengamati untuk 
menemukan rumus luas trapesium.



262 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

1. Minta siswa untuk membuat pertanyaan tentang kasus yg terdapat pada Masalah 1.4. 
 Contoh: bagaimana cara menemukan keliling dan luas jajargenjang dengan cara 

lain (selain cara di atas)? Bisakah cara tersebut di atas (langkah-langkah mencari 
luas trapesium)  digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun jajar 
genjang ?

2. Ajaklah siswa untuk membuat pertanyaan sebanyak 4. Dua pertanyaan harus 
terdapat kata-kata yang sudah disediakan pada buku siswa, sedangkan  dua 
pertanyaan yang lainnya dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Ayo Kita
Menanya??

1. Ajaklah siswa 
untuk memahami 
sedikit informasi 
tentang contoh 
beserta jawaban 
penyelesaiannya. Jika 
diperlukan bahaslah 
bersama-sama dengan 
seluruh siswa.

2. Amati siswa yang 
sedang memahami 
sedikit informasi. 
Fokuskan 
pengamatannya 
kepada siswa 
pemahamannya 
dibawah rata-rata. 
Bila perlu bimbinglah 
ia atau mereka secara 
santun dan sopan serta 
lakukan pendekatan 
secara individu.

Sedikit
Informasi
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Ajaklah siswa untuk bernalar dengan mencari pola untuk menentukan luas dan 
keliling dari bangun trapesium dan layang-layang

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dalam kelompok masing-masing, 
dimana dalam kegiatan ini: minta kepada masing-masing kelompok menukarkan 
dengan kelompok lain, kemudian dipresentasikan.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa melakukan 
refleksi terhadap 
kegiatan belajar yang 
sudah dilalui

2. Berikan penilaian 
terhadap proses dan 
hasil karya siswa 
dengan menggunakan 
rubrik penilaian

Sesudah 
Pelaksanaan 
Pembelajaran
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 24

1. Diketahui koordinat titik A(–4, –3), B(2, –3), C(4, 4), D(–2, 4)
 Apa bila titik koordinat tersebut digambar pada diagram kartesius, maka akan 

terbentuk seperti pada  gambar berikut.

 

x

y

A(–4, –3) B(2, –3)

C(4, 4)D(–2, 4)

 Pada bidang koordinat terlihat bentuk jajargenjang yang terbentuk dari titik-titik A, B, C, D.
  Luas jajar genjang = panjang alas × tinggi =  6  × 7 = 42 satuan luas

2. Karena ABCD adalah trapesium sama kaki, maka m∠AOD adalah 90°.
 Dari gambar dapat diamati bahwa OD = 4r, DC = 6r dan AD = 5r. 
 Dengan menggunakan Dalil Pythagoras diperoleh
 AO  =  2 2AD OD−

         =  ( ) ( )2 25 4r r−

         =  2 225 16r r−

         =  29r

 AO  = 3r

 Karena ABCD adalah trapesium sama kaki, luasnya adalah
 L  = AO × OD + DC × OD
      =  3r × 4r + 6r × 4r
      = 12r2 + 24r2

      = 36r2

 Ingat kembali pelajaran bidang datar di sekolah dasar, bagaimana menentukan luas 
daerah lingkaran?

 Luas 6 buah lingkaran berjari-jari r adalah 6πr2.
 Luas yang diarsir = luas daerah trapesium – luas daerah lingkaran
                            = 36r2 - 6πr2

                            = 6r2 (6 – π).
 Dengan demikian luas yang diarsir pada daerah trapesium ABCD adalah  6r2 (6 – π).
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1. Informasikan tugas yang akan mereka Amati, yaitu akan mengamati cara 
menjawab dari masalah yang terdapat pada Masalah 1.5

2. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui cara mencari luas dan keliling 
dari bangun belah ketupat dan layang-layang. Dengan melalui tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 1.5 
bagian belah ketupat

3. Berilah motivasi kepada siswa, supaya kegiatan mengamati sesuai dengan yang 
diharapkan

4. Contoh motivasi: kita sebagai umat manusia seharusnya dan selayaknya selalu 
bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Sang Maha pencipta. Salah 
satu bentuk rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta adalah menggunakan 

dengan sebaik mungkin 
panca indra yang kita miliki, 
mata untuk melihat, telinga 
untuk mendengar, dll. 
Maka dari itu amatilah 
dengan teliti permasalahan 
yang terdapat pada 
Masalah 2.4, yaitu tentang 
menemukan rumus luas 
jajargenjang.
5. Berilah waktu selama 10 

menit untuk melakukan 
kegitan mengamati 
tentang langkah-langkah 
menemukan rumus luas 
belahketupat.

6. Dengan memperhatikan 
langkah-langkah 
mengamati tentang cara 
menemukan rumus 
luas belahketupat, siswa 
dapat terbantu untuk 
menemukan sendiri luas 
belahketupat.

Ayo
Kita Amati
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7. Amati siswa yang sedang melakukan pengamatan, fokuskan perhatian kepada 
siswa yang kurang aktif dalam kegiatan mengamati. Bila perlu bimbinglah siswa 
tersbut, sehingga siswa tersebut benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan 
dalam kegitan kali ini

8. Kemudian berilah waktu 10 menit juga untuk melakukan kegitan mengamati 
tentang langkah-langkah menemukan rumus luas layang-layang.

9. Fokus pengamatan adalah untuk mengetahui cara mencari luas dan keliling 
dari bangun jajargenjang dan belah ketupat. Dengan melalui tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut siswa diharapkan dapat terbantu untuk menjawab Masalah 1.5 
bagian layang-layang

10. Bila perlu pandulah siswa untuk melakukan langkah-langkah mengamati untuk 
menemukan rumus luas layang-layang.
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1. Minta siswa untuk membuat pertanyaan tentang kasus yg terdapat pada Masalah 1.5. 
 Contoh: bagaimana cara menemukan keliling dan luas belah ketupat dengan cara 

lain (selain cara di atas)? Bisakah cara tersebut di atas (langkah-langkah mencari 
luas belah ketupat)  digunakan untuk mencari keliling dan luas pada bangun 
layang-layang ?

2. Ajaklah siswa untuk membuat pertanyaan sebanyak 4. Dua pertanyaan harus 
terdapat kata-kata yang sudah disediakan pada buku siswa, sedangkan  dua 
pertanyaan yang lainnya dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Ayo Kita
Menanya??

1. Ajaklah siswa 
untuk memahami 
sedikit informasi 
tentang contoh 
beserta jawaban 
penyelesaiannya. Jika 
diperlukan bahaslah 
bersama-sama dengan 
seluruh siswa

2. Amati siswa yang 
sedang memahami 
sedikit informasi. 
Fokuskan 
pengamatannya 
kepada siswa 
pemahamannya 
dibawah rata-rata. 
Bila perlu bimbinglah 
ia atau mereka 
secara santun dan 
sopan serta lakukan 
pendekatan secara 
individu.

3. Bila ada pertanyan 
tentang sedikit 
informasi, lakukan 
diskusi

Sedikit
Informasi
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Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dalam kelompok masing-masing, 
dimana dalam kegiatan ini: minta kepada masing-masing kelompok menukarkan 
dengan kelompok lain, kemudian dipresentasikan.

Ayo Kita
Berbagi

Ajaklah siswa untuk bernalar dengan mencari pola untuk menentukan luas dan 
keliling dari bangun belah ketupat dan layang-layang. 

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 30

1. Perhatikan gambar belah ketupat berikut
 

 Dengan memperhatikan sifat-sifat dari belah ketupat, maka dapat disimpulkan 
bahwa banyaknya sumbu semetri pada belah ketupat adalah 2

2. Untuk mengetahui jawaban dari: apakah belah ketupat termasuk layang-layang, 
coba perhatikan sifat-sifat layang-layang berikut

A

B

C

D

E

Sifat-sifat
1. AB = BC = DC = DA (sisi-sisi nya)
2. AC ⊥ BD ⇒ AE = EC dan BE = ED (diagonal sumbu 

simetri)
3. ∠A + ∠B = 180°
 ∠B + ∠C = 180°
 ∠C + ∠D = 180°
 ∠D + ∠A = 180°

}sudut dalam sepihak

Sifat-sifat
1. KL = LM dan KN = MN (2 pasang sisi)
2. ∠K = ∠M   (sepasang sudut berhadapan)
3. KM dan LN  (diagonal sumbu simetri)
4. KM ⊥ LN  (diagonal-diagonalnya)

Dengan memperhatikan sifat-sifat belah ketupat dan layang-
layang pada bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
belah ketupat juga bisa termasuk layang-layang.

L

OK M

N

3. Dengan memperhatikan sifat-sifat layang-layang dan belah ketupat pada bahasan di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa layang-layang tidak termasuk belah ketupat

4. Berdasarkan gambar layangan di atas, kita peroleh:
 AO + OB + CO + OD = 10 + 60 + 20 + 20 = 110 cm
 Sisa bambu yang dimiliki oleh Budi 125 – 110 = 15 cm

 Luas segitiga AOD  = 1
2

 × AO × OD

    = 1
2

 × 10 × 20

    = 100 cm2
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 Luas segitiga ACD  = 2 × Luas segitiga AOD
    = 2 × 100 cm2

    = 200 cm2

 Luas segitiga BOD  = 1
2

 × BO × DO

    = 1
2

 × 60 × 20

    = 600 cm2

 Luas segitiga BCD  = 2 × Luas segitiga BOD
    = 2 × 600 cm2

    = 1200 cm2

Total luas kertas pada layangan  = 200 + 1200
     = 1400 cm2

Luas kertas yang dimiliki oleh Budi  = 75 × 4
      = 3150 cm2

Sisa luas kertas Budi adalah   = 3150 – 1400
      = 1750 cm2

1. Ajak mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang sudah dilalui
2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 

rubrik penilaian
3. Tempelkan karya siswa pada papan pajangan
4. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 1.3 untuk dikerjakan di rumah
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa

Latihan!?!?
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1. Ajak siswa untuk 
mengamati Masalah 1.6

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui ukuran 
petak I dan II beserta 
luasnya dengan 
melakukan tahapan-
tahapan kegiatan yang 
sudah disediakan 
pada buku siswa. 
Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 1.6

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
2. Sediakan berbagai bangun segitiga dari kertas lipat atau kertas HVS  atau asturo 

secukupnya. Akan lebih baik lagi kalau disediakan juga benda/barang nyata 
yang berbentuk macam-macam bangun datar segitiga.

3. Bentuk siswa menjadi kelompok kecil (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

embelajarkanM 1.3 Memahami Jenis dan 
Sifat Segitiga
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Penyelesaian
Alternatif

1. Pada gambar segi tiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang disebut dengan 
bangun segitiga sebarang.

2. Pada gambar segi tiga yang dua sisinya sama panjang disebut dengan segitiga sama kaki.
3. Pada gambar segi tiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut dengan segitiga sama sisi.
4. Pada gambar segi tiga yang semua sudutnya kurang dari 90° disebut dengan segitiga lancip.
5. Pada gambar segi tiga yang salah satu sudutnya adalah 90° disebut dengan segitiga siku-siku.
6. Pada ambar segi tiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90° disebut dengan segitiga tumpul.

Ajak siswa untuk membuat pertanyaan tentang bangun datar segitiga berdasarkan 
kata-kata yang sudah disediakan. Contoh berapa banyak jenis-jenis bagun datar 

segitiga? Ada berapa 
banyak jenis segitiga 
menurut panjang? Ada 
berapa banyak jenis segitiga 
menurut besar sudutnya

Ayo Kita
Menanya??

1. Ajaklah siswa untuk 
menggali informasi 
tentang sifat-sifat 
segitiga. Dalam 
kegiatan menggali 
informasi ini guru 
memberikan motivasi 
kepada siswa untuk 
mengisi tabel yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa sehingga 
diharapkan siswa dapat 
mengetahui sefat-sifat 
segitiga pada bangun 
datar.

2. Ajaklah siswa untuk 
membuat kesimpulan 
tentang sifat-sifat 
bangun datar segitiga.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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3. Dalam kegiatan menggali informasi ini guru memberikan motivasi kepada siswa 
untuk mengisi tabel yang sudah disediakan pada buku siswa sehingga diharapkan 
siswa dapat mengetahui sefat-sifat segitiga pada bangun datar.

4. Selanjutnya berilah tugas kepada siswa untuk membuktikan jumlah besar sudut 
segitiga dengan melakukan kegiatan yang sudah disedaikan pada buku siswa.

5. Bagikan kepada siswa atau siswa sudah mempersipakan terlebih dulu pada 
kemlompoknya masing-masing alat-alat yang dibutuhkan untuk membuktikan 
jumlah besar sudut segitiga, seperti kertas, gunting, penggaris, dll

6. Dengan menggunakan konsep jumlah besar sudut segitiga yang telah dibuktikan 
pada kegiatan di atas, maka ajaklah siswa untuk memahami uraian tentang sudut 
luar segitiga beserta contoh soal dan uraiannya yang telah disediakan pada buku 
siswa

7. Selanjutnya ajaklah 
siswa untuk memahami 
uraian tentang sudut 
luar segitiga beserta 
contoh soal dan 
uraiannya yang telah 
disediakan pada buku 
siswa

8. Jika diperlukan 
bimbinglah siswa 
tertentu untuk 
memahami uraian 
tentang konsep sudut 
luar segitiga beserta 
contoh soal yang telah 
disediakan pada buku 
siswa
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Penyelesaian
Alternatif

a. Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut siku-siku, karena jumlah dari 
dua sudut siku-siku sudah sebesar 1800. Padahal banyak sudut pada segitiga ada 3.

b. Sebuah segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut tumpul, karena besar sudut 
tumpul lebih dari 900 dan apabila kedua sudut tersbut dijumlahkan maka besar 
sudutnya lebih dari 1800. Padahal banyak sudut pada segitiga ada 3.

c. Tidak mungkin terjadi 
bahwa semua segitiga 
samasisi merupakan 
segitiga siku-siku, karena 
besar ketiga sudut dari 
segitiga sama sisi adalah 
600.

d. Tidak, hanya mungkin 
terjadi bahwa segitiga 
sembarang termasuk 
segitiga samakaki.

e. Iya, semua segitiga 
samakaki pasti merupakan 
segitiga lancip, karena 
ketiga sudut pada segitiga 
sama kaki besar sudutnya 
kurang dari 900.

f. Tidak, hanya mungkin 
terjadi bahwa segitiga 
siku-siku merupakan 
segitiga sembarang.

g. Iya ada, contohnya 
masing-masing sudutnya 
adalah 500, 600, dan 700.

h. Iya ada, contohnya 
masing-masing sudutnya 
adalah 300, 300, dan 1200.

Ajaklah siswa untuk bernalar pada pertanyaan yang telah disediakan pada buku siswa

Ayo Kita
Menalar
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Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dengan teman sekelompok, 
pada kegiatan ini: Pantau siswa yang berdiskusi, kemudian meminta siswa untuk 
menukarkan hasil diskusinya dengan kelompok lain

Ayo Kita
Berbagi

1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika perlu, berilah siswa soal latihan 4 untuk dikerjakan di rumah

Minta siswa untuk 
menyelesaikan soal 
latihan dan di bahas di 
kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang 
siswa yang lain diminta 
menanggapi dengan 
santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal lainnya. 
Lakukan diskusi baik secara 
klasikal maupun kelompok 
untuk mengetahui berbagai 
cara yang digunakan siswa

Latihan!?!?
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1. Informasikan tugas 
yang akan mereka 
Amati, yaitu akan 
mengamati cara 
menjawab dari 
masalah yang terdapat 
pada Masalah 1.7

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui luas 
permukaan layar 
perahu dan luas kain 
yang tersisa dengan 
melakukan tahapan-
tahapan kegiatan yang 
sudah disediakan 
pada buku siswa. 
Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 1.7

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan berbagai bangun segitiga dari kertas lipat atau kertas HVS  atau asturo 
secukupnya. Akan lebih baik lagi kalau disediakan juga benda/barang nyata 
yang berbentuk macam-macam bangun datar segitiga, contoh perahu lengkap 
dengan layarnya.

2. Bentuk siswa menjadi kelompok kecil (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

embelajarkanM 1.4 Memahami Keliling dan 
Luas Segitiga
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Penyelesaian
Alternatif

Bahan kain layar perahu yang tersedia berbentuk persegi dengan ukuran panjang 10 m. 
Penggunaan kain layar tersebut sesuai ukuran kayu peyangga layar dapat diinterpretasikan 
dalam gambar berikut.

A F

10 m

B

CED

Dari gambar di atas dapat kita cermati bahwa panjang kayu penyangga kain layar sama 
dengan panjang sisi AB, AE dan BE. Karena bentuk bahan kain penyangga adalah 
berbentuk persegi maka panjang AB = BC = EF = 10 m.

a.  Akan ditentukan luas permukaan layar perahu
 Bentuk layar perahu berbentuk segitiga. Dalam menentukan luas permukaan layar 

perahu sesuai dengan gambar di atas, ingat kembali tentang materi pengukuran 
terkait penentuan luas segitiga yang telah

 kamu pelajari di Sekolah Dasar.

 Luas layar perahu  = luas segitiga ABE.

    = 1
2

 × alas × tinggi

    = 1
2

 × AB × EF

    = 1
2

 × 10 × 10

    = 50
 Jadi luas permukaan layar perahu adalah 50 m2.

b.  Akan ditentukan luas kain yang tersisa
 Permukaan bahan kain layar perahu yang tersedia berbentuk persegi dengan ukuran 

10 m. Luas permukaan kain tersebut adalah 100 m2. Sementara luas kain yang 
digunakan untuk layar perahu adalah 50 m2. Dengan demikian luas kain yang tersisa 
adalah 50 m2.
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Ingat kembali materi segitiga yang kamu pelajari di sekolah dasar terkait jenis-jenis 
segitiga dan ciricirinya.
Mari kita cermati beberapa jenis segitiga yang tampak pada permukaan persegi ABCD.
1. ΔABE adalah segitiga samakaki sebab terdapat dua sisinya sama panjang, yaitu AE = BE.
2. ΔADE dan ΔBCE, ΔAFE dan ΔBFE adalah segitiga siku-siku sebab salah satu sudut 

segitiga tersebut besarnya 90°, yaitu ∠D, ∠C, dan ∠F.
Selanjutnya perhatikan garis EF pada ΔABE. Garis EF tegak lurus terhadap alas AB 
dengan ∠AFE = ∠BFE = 90°. Karena ΔABE adalah segitiga samakaki, maka garis EF 
membagi dua alas AB sama panjang. Garis EF juga membagi dua sudut E pada AEB sama 
besar atau ∠AEF = ∠BEF.

Perhatikan kembali gambar permukaan kain ABCD di atas, ada 5 (lima) segitiga yang 
terbentuk di dalamnya, yaitu segitiga ABE, ADE, BCE, AFE, dan segitiga BEF.

B

CE

A

ED

A F B

E

F B

E

A F

E
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Jelaskan tugas berikutnya, yaitu membuat pertanyaan; pada kegiatan ini siswa mem-
buat pertanyaan tentang yang terdapat Masalah 1.7 Contoh: bagaimana cara mencari 
luas segitiga pada bangun persegi panjang? Bagaimana cara mencari tinggi layar 
perahu jika diketahui luasnya? Berapakah luas perahu layar jika diketahui alas dan 
kelilingnya?

Ayo Kita
Menanya??

1. Ajaklah siswa untuk memahami sedikit informasi yang sudah disediakan pada 
buku siswa, jika dimungkinkan pertanyaan: bahaslah bersama-sama dengan 

siswa sehingga siswa 
benar-benar paham tentang 
informasi tersebut
2. Amati siswa yang sedang 

memahami sedikit 
informasi. Fokuskan 
pengamatannya kepada 
siswa pemahamannya 
dibawah rata-rata. Bila 
perlu bimbinglah ia atau 
mereka secara santun 
dan sopan serta lakukan 
pendekatan secara 
individu.

3. Bila ada pertanyan 
tentang sedikit 
informasi, lakukan 
diskusi

Sedikit
Informasi
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1. Ajaklah siswa untuk menggali informasi tentang segitiga. Dalam kegiatan 
menggali informasi ini guru memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan 
langkah-langkah kegiatan yang telah disediakan pada buku siswa.

2. Ajaklah siswa untuk membuat kesimpulan tentang kegiatan menggali informasi.
3. Amati siswa yang sedang memahami sedikit informasi. Fokuskan pengamatannya 

kepada siswa pemahamannya dibawah rata-rata. Bila perlu bimbinglah ia atau 
mereka secara santun dan sopan serta lakukan pendekatan secara individu.

4. Bila ada pertanyan tentang permasalahan dalam menggali informasi, lakukan 
diskusi

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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1. Ajaklah siswa untuk bernalar pada soal-soal yang telah disediakan pada buku 
siswa. Jika diperlukan bimbinglah siswa untuk menyelesaian soal tersebut.

2. Amati siswa yang sedang melakukan kegiatan menalar dengan beberapa soal 
yang sudah disediakan pada siswa

3. Berilah kesempatan kepada siswa untuk menggunakan cara sendiri. Bila perlu 
pancinglah siswa untuk menggunakan dengan berbagai cara

4. Siswa yang benar-benar melakukan dengan berbagai cara dibeikan catatan 
khusus dan diberikan nilai lebih dari pada siswa yang lain.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Ketika siswa sedang 
melakukan kegiatan menalar, 
teman-teman guru bisa 
melakukan hal-hal berikut:

1. Tulislah hal-hal apa 
yang menjadi perhatian 
Ibu/Bapak selama 
pembelajaran

2. Catatlah siswa mana 
saja yang perlu menjadi 
perhatian

3. Tulislah hal-hal apa 
saja yang menjadi 
catatan keberhasilan 
pembelajaran yang Ibu/
Bapak lakukan

4. Tulislah hal-hal apa saja 
yang harus diperbaiki 
dan ditingkatkan agar 
pembelajaran semakin 
baik
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 46

1. 4 set batang yang bisa dan tidak bisa membentuk segitiga.

Set A

3 cm

4 cm

5 cm

Set B
3 cm
3 cm
7 cm

Set C
3 cm
5 cm
7 cm

Set D

3 cm

4 cm

7 cm

5 cm

3 cm

4 cm

5 cm
3 cm

3 cm

5 cm

3 cm

7 cm

4 cm
7 cm

3 cm

Panjang sisi dalam cm Apakah terbentuk segitiga?

Set A 3, 4, 5 Ya/tidak

Set B 3, 3, 7 Ya/tidak

Set C 3, 5, 7 Ya/tidak

Set D 3, 4, 7 Ya/tidak

a. Buatlah segitiga dari setiap set yang diberikan, masukkan hasilnya pada tabel berikut.
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b. Untuk membangun segitiga diperlukan syarat yang berkaitan dengan panjang 
sisi segitiga. Rumuskan syarat tersebut.

 “Untuk setiap segitiga selalu berlaku bahwa jumlah dua sisinya selalu lebih 
panjang dari pada sisi ketiga”

c. Pada tabel berikut diberikan panjang sisi, isilah:

Panjang sisi dalam cm Apakah terbentuk segitiga?

Set A 13, 4, 9 Ya/tidak

Set B 12, 6, 7 Ya/tidak

Set C 9, 15, 7 Ya/tidak

Set D 13, 24, 11 Ya/tidak

2. Diberikan 12 batang korek api, dalam gambar berikut.

Isilah tabel berikut, untuk mentukan banyak segitiga yang dapat dibuat dari batang korek 
api tersebut:

Banyak korek api
pada sisi I

Banyak korek api
pada sisi II

Banyak korek api
pada sisi III Jenis segitiga

1 1 1 Sama sisi

1 2 1 Sama kaki

2 3 4 Sebarang

2 3 2 Sama kaki

3 4 5 Sebarang

4 4 4 Sama sisi
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3. Tentukan luas persegi pada gambar berikut.
 Dibuat garis bantu, yaitu garis merah, sehingga terbentuk 4 segitiga yang kongruen 

pada persegi merah

I II

IIIIV

 
 Dengan demikian, lakukan langlah-langkah penyelesaian berikut. 
 Langkah pertama mencari luas persegi merah terlebih dulu, yakni:
 Luas persegi merah = 5 × 5 = 25 satuan luas
 Langkah kedua mencari salah satu luas segitiga, yakni:

I

 

 Luas salah satu segitiga = 1
2

 × alas × tinggi = 1
2

 × 3 × 2 = 3 satuan luas

 Langkah ketiga, mencari luas persegi yang diminta pada soal, yakti
 Luas persegi  = luas persegi merah – 4 × luas salah satu segitiga
    = 25 – 4 × 3
    = 25 – 12
    = 13 satuan luas

 Jadi, luas persegi pada gambar adalah 13 satuan luas
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1. Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya dengan temen sekelompok, 
pada kegiatan ini: Guru mematau siswa yang berdiskusi, kemudian meminta 
siswa untuk menukarkan hasil diskusinya dengan kelompok lain

2. Pada kegiatan berbagi guru bisa mengajak siswa untuk mempresentasikan 
secara satu-persatu pada setiap kelompok belajar atau bisa juga menukarkan 
hasil pekerjaan dengan kelompok lain yang pada akhirnya akan memperoleh 
pemahaman bersama

3. Siswa yang kurang aktif pada kegiatan berbagi ini, alangkah baiknya jika guru 
membimbing dan mengarahkan serta menanykan apa menjadi penghambat dan 
kendala sehingga belum bisa aktif seperti siswa yang lainnya

4. Bila perlu juga pada 
kegiatan berbagi ini, 
bagilah menjadi 3 
kelompok belajar: 
kelompok 1 siswa yang 
pintar, kelompok 2 
siswa yang sedang, dan 
kelompok 3 siswa yang 
kurang.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa

Latihan!?!?
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1. Informasikan tugas 
yang akan mereka 
Amati, yaitu akan 
mengamati cara 
menjawab dari masalah 
yang terdapat pada 
Masalah 1.7

2. Fokus pengamatan 
adalah untuk 
mengetahui cara 
menentukan luas 
daerah bangun-bangun 
yang tidak beraturan 
dengan melakukan 
tahapan-tahapan 
kegiatan yang sudah 
disediakan pada buku 
siswa. Dengan melalui 
tahapan-tahapan 
kegiatan tersebut 
siswa diharapkan 
dapat terbantu untuk 
menjawab Masalah 1.7

3. Ajaklah siswa untuk 
memahami ilustrasi 
untuk mencari luas 
pada gambar tersebut

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan penggaris, jangka, busur, dan lain-lain
2. Sediakan juga berbagai benda/barang, seperti daun, batang pohon, penghapus 

pulpel, telapak tangan dan lain-lain serta suatu gambar bidang datar tidak 
beraturan.

3. Bentuk siswa menjadi  kelompok kecil (sebanyak 4 – 5 orang) yang 
memungkinkan belajar secara efektif

4. Pada masing-masing kelompok disediakan kertas berpetak atau kertas HVS/
asturo yang telah digabar garis berkotak-kotak

embelajarkanM 1.5 Menaksir Luas Bangun 
Datar Tidak Beraturan
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1. Minta siswa untuk membuat pertanyaan
2. Sepakati satu atau dua pertanyaan dan tuliskan di papan, Suruh siswa menjalankan 

rencana yang telah disepakati, contoh: apakah dengan cara menandai pada 
kotak didalam daerah gambar tersebut sudah pasti luasnya sebanyak kotak yang 
tertanda? Bagaimana jika menaksir luas pada gambar tersebut dari masing-
masing kotak yang disediakan oleh siswa besar kotak satuannya berbeda?

Ayo Kita
Menanya??

1. Ajaklah siswa untuk 
memahami sedikit 
informasi yang 
sudah disediakan 
dalam buku siswa, 
terutama tentang 
cara mencari luas 
daerah pada gambar 
yang tidak beraturan 
yang terdapat 
pada contoh dan 
uraiannya

2. Berilah motivasi 
kepada siswa yang 
sedang memahami 
sedikit informasi 
yang telah 
disediakan pada 
buku siswa

3. Amatilah siswa yang 
sedang memahami 
sedikit informasi. 
Fokuskan perhatian 
pada siswa yang 
kemampuannya 
kurang

Sedikit
Informasi
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 50

 

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓✓✓✓
✓ ✓

✓ ✓
✓ ✓

✓

✓✓
✓✓✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓✓
✓ ✓

✓✓✓✓
✓ ✓ ✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓ ✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓✓

✓

✓✓✓

✓
✓

✓✓

✓ ✓
✓

✓✓
✓
✓
✓

✓✓

Untuk menentukan luas daerah bangun tersebut, cobalah kalian berikan tanda pada 
petak yang menutupi bangun tersebut! Kemudian hitulah luasnya dengan menghitung 
banyaknya petak tersebut.

Dengan demikian, diperoleh luas daun = 17 satuan, potongan kayu = 22 satuan, tipe-x = 
28, dan telapak tangan = 18 satuan

Ilustrasi:
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Ajak siswa untuk mencari / menemukan/membuat 3 contoh yang ada dalam kehidupan 
sehari-hari yang bahan dasarnya terbentuk bangun datar datar tidak beraturan

Ayo Kita
Menalar

Setelah selesai menemukan 3 contoh, kirimkan 3 contoh tersebut yang kalian 
dapatkan ke kelompok lain. Usahakan satu atau dua orang menemani karya itu, dan 
menjelaskan maksud dari karya itu ke kelompok lain.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak mereka 
melakukan refleksi 
terhadap kegiatan 
belajar yang sudah 
dilalui

2. Berikan penilaian 
terhadap proses dan 
hasil karya siswa 
dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Tempelkan karya 
siswa pada papan 
pajangan

Sesudah Kegiatan 
Belajar Selesai
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1. Sediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan projek kali ini, penggaris, 
busur, lidi secukupnya dan lain-lain

2. Bentuklah siswa dalam beberapa kelompok untuk membagi tugas dalam 
menyusun lidi menjadi bangun datar segiempat dan segitiga

3. Intruksikan kepada siswa untuk mengikuti aturan yang ada pada buku Siswa

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan

1. Fokus kegiatan ini 
adalah menyusun 
batang lidi yang sama 
panjang menjadi 
bentuk bangun datar 
segi empat dan segitiga

2. Suruh kelompok siswa 
untuk menggunakan 
bahan-bahan yang 
sesuai dengan tugasnya 
masing-masing

Tugas Projek

1. Periksalah apakah 
semua kelompok 
apakah tugasnya 
sudah selesai dengan 
sempurna

2. Berikan penilaian 
terhadap proses dan 
hasil karya siswa 
dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Tulislah beberapa 
kelebihan dan 
kekurangan dalam 
proses belajar kali ini

Sesudah Kegiatan 
Belajar Selesai
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Merangkum

Ajaklah siswa untuk membuat rangkuman berdasarkan langkah-langkah merangkum 
yang sudah disediakan pada buku siswa

Contoh Rangkuman

1. Berdasarkan sajian materi terkait berbagai konsep dan sifat-sifat segiempat dan 
segitiga  di atas, beberapa hal penting dapat kita rangkum sebagai berikut.

2. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama 
panjang. Jika L adalah luas, K adalah keliling, p  adalah panjang, dan l adalah lebar 
sebuah persegi panjang, maka: L = p × l  dan K = 2p + 2l.

3. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Jika L adalah luas, 
K adalah keliling, r  adalah sisi sebuah persegi, maka: L = r × r dan K = 4 × r.

 Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar. Jika L 
adalah luas, K adalah keliling, b adalah panjang alas, a adalah sisi atas, t adalah tinggi 

sebuah trapesium, maka:  L =  ( )
2

a b t+ ×  dan K = jumlah seluruh panjang sisinya.

4. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sudut-
sudut yang berhadapan sama besar. Misalkan L adalah luas, K adalah keliling, a 
adalah panjang alas, l adalah lebar,  dan t adalah tinggi sebuah jajar genjang, maka: 
L = a x t.

5. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua 
diagonal bidangnya saling tegak lurus. Sebuah belah ketupat dengan panjang sisinya 
a dan panjang diagonal bidangnya d1 dan d2 maka luas dan kelilingnya berturut-

turut adalah: L = 1 2

2
d d×

 dan K = 4 × a. 

6. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang 
dan dua diagonal bidang yang saling tegak lurus. Sebuah layang-layang dengan 
panjang sisi s1 dan s2, serta panjang diagonalnya masing-masing d1 dan d2, maka luas 

dan kelilingnya berturut-turut adalah: L =   1 2

2
d d×

 dan  K = 2s1 + 2s2.

7. Terdapat beberapa jenis segitiga, yaitu: sama sisi, segitiga sama kaki,segitiga 
sebarang,segitiga siku-siku, segitiga tumpul,segitiga lancip.

8. Jika L adalah luas, K adalah keliling, t adalah tinggi, a adalah alas sebuah segitiga, 

dan ketiga sisinya adalah p, q, dan  r, maka: L = 1
2

(a × t) dan K = p + q + r.
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Setelah kegiatan-kegiatan pada BAB ini terlaksana dengan baik, saudara/i perlu 
melakukan kegiatan Pengayaan agar pemahaman yang diperoleh menjadi semakin 
mantap. 

Untuk itu, saudara/I bisa saja memberikan tugas terstruktur atau tugas mandiri.
Tugas terstruktur tersebut misalnya adalah mengerjakan soal-soal sebagai berikut:

Soal Pengayaan+=+??
1. Perhatikan gambar berikut ini.

a. Sebutkan 4 sisi yang sama panjang
b. Sebutkan diagonal-diagonalnya jika OA = 4 cm, 

maka tentukan panjang OC, OB, dan OD 
c. Tentukan ∠AOB, ∠BOC, dan ∠ACD 

2. Diketahui panjang diagonal-diagonal persegi panjang adalah (7x – 8) cm dan (4x + 7) cm. 
Tentukan panjang diagonal persegi panjang tersebut.

3. Perhatikan gambar berikut.

 

A B

C

G

D

H

K

E

I

N

F

J

M
 Banyak persegi yang bisa dibentuk dengan menghubungkan titik-titik adalah ...

4. Pada belah ketupat ABCD, diketahui besar ∠A = 1180 dan ∠C = (3x + 13)°. Tentukan 
 a. nilia x, 
 b. besar ∠B 
 c. besar ∠D

5. Diberikan persegi panjang ABCD dengan ukuran 16 x 20. DAEF adalah layang-
layang. Tentukan panjang DE.

D

A

C

B

O
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6. Perhatikan gambar berikut! Hasil penjumlahan sudut :
 ∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 + ∠5 + ∠6 + ∠7 + ∠8 + ∠9 = ...

 

1

2
34

5

67 8

9

7. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 1 satuan. Melalui C dibuat 
garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis 
BA di titik D. Berapakah panjang CD?

8. Pada segitiga ABC titik-titik X, Y, Z masing-masing terletak pada sisi BC, AC dan AB 
sehingga AY = AZ, BX = BZ dan CX = CY dengan besar sudut XZY = 40° dan ∠ZYX 
= 75°. Besar sudut A adalah ...

9. Dalam segitiga ABC diketahui  A = 55o,  C = 75o. Titik  D terletak pada sisi AB dan E 
pada sisi BC. Jika DB = BE, tentukan besar ∠BED.

10. Pada gambar segitiga ABC, CD adalah garis bagi  ACB. Jika BC = CD, dan AB = AC, 
maka besar  CDA adalah …

A

D

B C

11. Keliling sebuah persegi sama dengan keliling persegi panjang. Jika keliling persegi 
64 cm dan panjangpersegi panjang adalah 20 cm. Hitunglah lebar persegi panjang 
tersebut.

12. Diketahui panjang salah satu diagonal belahketupat 48 cm. Bila keliling belahketupat 
100 cm, maka tentukan luas belahketupat tersebut!

13. Atap sebuah rumah terdiri dari duabuah bangun berbentuk persegi panjang yang 
masing-masing berukuran 9,2 m × 4,2 m. Jika tiap m2 atap tersebut membutuhkan 
25 genteng. Berapakan banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutup atap 
rumah tersebut ?
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14. Perhatikan gambar berikut!

 

A B

CD

F

G

E

H
P

Q

R

S

 ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 5 cm. Jika EC = HB = GA = FD = 2 cm 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... cm2 

15. Perhatikan gambar berikut.

 Diketahui laying-layang ABCD dengan AD = 15 cm  
AB = 20 cm dan AO = 12 cm   

 Tentukan :
a)  keliling layang-layang  
b)  panjang OB   
c)  panjang OD   
d)  luas layang ABCD 

                                          

16. Diketahui trapezium ABCD siku-siku di B dengan panjang AB = 18 cm, CD = 20 cm, 
dan luasnya 108 cm2. Hitunglah keliling trapezium ABCD tersebut.

17. Jarak antara dua titik yang berdekatan adalah 2 cm. Tentukan luas bangun ABCDEF.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

F

A C

E

DE

A

D

O C

B

20

12

15
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18. Trapesium ABCD dengan AB//CD, AB = 9, CD =12. Jika luas segitiga APB adalah 60, 
tentukan luas segitiga CPD.

P

D C

BA

19. Perhatikan gambar segitiga-segitiga berikut
 

3 75%
4

=

1 25%
4

=
1 25%
4

=

2 40%
5

= 2 40%
5

=

3 60%
5

=

 Jika luas daerah yang diarsir pada gambar pertama 
3
4

  bagian pada gambar kedua   

3
5

bagian maka lauas daerah yang diarsir pada gambar ketiga adalah .... bagian 

20. Persegi ABCD pada gambar dibawah memiliki luas satu satuan luas. Panjang AE = 
Panjang BE dan Panjang BE = Panjang BF. Hitung luas DEF.

 

A E B

F

CD
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21.		 Kinan	 dan	 Ningsih	 mendeskripsikan	 definisi	 segi	 empat	 yang	 merupakan	
jajargenjang.

    

  Manakah diantara Kinan dan Ningsih yang mendeskripsikan jajargenjang dengan 
benar? Jelaskan.

22.  Perhatikan gambar jajargenjang ABCD di bawah.

 

D

E

A

B

C

∟

Jika AB = 20 cm, BC = 12 cm, BE = 16, dan DC = (2y + 4) cm, maka tentukan.

a) nilai y
b) keliling jajargenjang ABCD
c) luas jajargenjang ABCD
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Salah satu promosi untuk menarik pembeli di supermarket 
adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga. 
Pernahkah kalian berbelanja buku tulis dan peralatan tulis 
lainnya di toko buku? Mungkin kalian pernah membeli 
beberapa buku dan alat tulis di toko buku yang terkadang 
memberikan diskon. Bagaimanakah rencana kalian untuk 
membeli buku dan alat tulis lainnya yang sesuai dengan 
kebutuhan? Jika toko buku memberikan diskon 15% sehingga  
uang tersebut cukup untuk membeli buku dan peralatan tulis. 
Bagaimana matematika menjawabnya tentang masalah 
tersebut? Pelajari uraian materi berikut. 

• Variabel 
• Persamaan linear
• Pertidaksamaan linear
• Aritmetika sosial
• Modal
• Untung
• Rugi
• Netto
• Bruto
• Tara
• Diskon

Kata Kunci

1. Siswa dapat menentukan nilai variabel dalam persamaan 
linear satu variabel.

2. Siswa dapat menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan 
linear satu variabel.

3. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait 
tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel.

4. Siswa dapat menggunakan konsep aljabar dalam 
menyelesaikan aritmetika sosial.

P
B

engalaman
elajar

Persamaan dan  Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel Serta 

Aritmetika Sosial

1.   Menentukan nilai 
variabel dalam 
persamaan dan 
pertidaksamaan linear 
satu variabel.

2. Menggunakan 
konsep aljabar dalam 
menyelesaikan masalah 
aritmetika sosial 
sederhana.

3. Membuat dan 
menyelesaikan model 
matematika dari 
masalah nyata yang 
berkaitan dengan 
persamaan dan 
pertidaksamaan linear 
satu variabel.

K
D

ompetensi
asar

Bab 2

Sumber: Kemdikbud
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Minta siswa untuk 
membaca dan 
memahami Masalah 2.1 
serta menemukan fakta-
fakta yang ada di dalam 
masalah tersebut. 

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan beberapa gambar atau foto atau slide suatu objek tertentu yang 
berkaitan dengan Persamaan linear

2. Bentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 
belajar secara efektif

3. Sediakan beberapa permen secukupnya
4. Sediakan buku-buku pendamping matematika lainnya atau kalau memungkinkan 

ajaklah siswa ke laboratorium komputer ketika kegiatan ayo kita menggali 
informasi

embelajarkanM 2.1 Menemukan Konsep Persamaan 
Linear Satu Variabel



315MATEMATIKA

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disediakan pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar.

     

 Penyelesaian
Alternatif

Kalimat (1) merupakan 
kalimat benar, karena 
berdasarkan fakta yang ada.

Kalimat (2) merupakan 
kalimat salah, karena 
bilangan prima yang 
terkecil adalah 2.

Kalimat (3) merupakan 
kalimat salah, karena 
10 + 20 ≠ 100.

Kalimat (4) merupakan 
kalimat salah, karena dua 
merupakan bilangan genap.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan Masalah 2.1. Contoh 
pertanyaan:
1. Kalimat yang bagaimana yang dikatakan salah?
2. Kalimat yang bagaimana yang dikatakan benar?
3. Apakah kaitan antara kalimat yang salah dan benar dengan persamaan linear 

satu variabel?

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa untuk memahami pengertian variabel dengan mengaitkan dengan konteks 
kehidupan sehari-hari. Konteks yang disajikan adalah tentang banyak buku dalam 
tas. Silahkan mengembangkan konteks lain jika dirasa belum cukup.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa membandingkan jawabannya dengan jawaban temannya yang lain.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa membuat pertanyaan yang memuat kata “kalimat terbuka” dan “variabel”.

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan 
yang disediakan di 
kegiatan Ayo Kita 
Menalar.

Penyelesaian
Alternatif

 (3) unsur yang belum 
diketahui adalah a. a 
harus diganti 6 agar 
menjadi kelimat yang 
benar

 (4) unsur yang belum 
diketahui adalah a. a 
harus diganti 6 agar 
menjadi kelimat yang 
benar

 5 contoh kalimat 
terbuka

1. 5 ditambah suatu 
bilangan sama dengan 9.

2. Suatu bilangan ganjil 
yang kurang dari 100 
dan lebih dari 90.

3. y – 7 = 10
4. 2 × b = 20
5. Seorang anak yang 

memakai baju biru.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk mendiskusikan hasil penalarannya dengan kelompok dan 
menyampaikan di depan kelas

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk memahami pengertian kalimat terbuka dan variabel yang disajikan. 
Minta siswa untuk membuat contoh kalimat terbuka dan variabel.

Sedikit
Informasi
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Ajak siswa untuk memahami contoh-contoh kalimat terbuka.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa menuliskan pertanyaan yang memuat kata “variabel” dan “relasi sama 
dengan”

Contoh pertanyaan:

1. Apakah persamaan yang memuat variabel dan relasi sama dengan pasti kalimat 
terbuka?

2. Apakahsetiap kalimat terbuka pasti memuat variabel dan relasi sama dengan?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disajikan di kegiatan Ayo Kita Menalar

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk mengamati informasi yang bisa diambil dari Masalah 2.2.

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa membuat pertanyaan yang memuat kata “model matematika” dan 
“persamaan linear satu variabel”.

Contoh pertanyaan:

Bagaimana cara membuat model matematika dari persamaan linear satu variabel?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk memahami informasi yang disajikan di buku siswa halaman 64.

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Alternatif jawaban yang diharapkan

1. persamaan linear variabel ax + b = 0 memiliki syarat a ≠ 0.
 Jika a = 0, maka
 0 × x + b = 0
 0 + b = 0
 b = 0

tidak benar bahwa b 
selalu bernilai 0.
Jadi, syarat suatu 
persamaan dikatakan 
linear satu variabel jika 
a ≠ 0.

2. Kalimat terbuka 
bukan merupakan 
kalimat pernyataan.
Kalimat terbuka belum 
dapat ditentukan 
nilai kebenarannya. 
Sedangkan pernyataan 
sudah memiliki nilai 
kebenarannya, bernilai 
benar saja atau salah 
saja.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa 
mempresentasikan 
jawabannya di depan 
kelas. Minta siswa yang 
lain untuk menanggapi 
penyaji.

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.1 dan Contoh 2.2 serta alternatif penyelesaiannya.
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Perhatikan siswa yang masih menggunakan 
penalaran intuitifnya, namun jangan pernah menyalahkannya.

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu membedakan kalimat terbuka dan 
pernyataan, mampu membuat kalimat terbuka dan pernyataan, serta memahami 
konsep persamaan linear satu variabel.

2. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa 
yang  telah dipelajarinya.
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Ajak siswa untuk mengamati cara mengubah kalimat biasa menjadi persamaan. 
Selanjutnya ajak siswa 
untuk memahami tentang 
persamaan yang setara 
dari penyelesaian Masalah 
2.3.

Ayo
Kita Amati

1. Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang kalimat terbuka.
2. Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang variabel.

embelajarkanM 2.2 Bentuk Setara  (Ekuivalen) 
Persamaan Linear Satu Variabel

Ajak siswa untuk memahami Masalah 2.3
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “persamaan”.
Contoh pertanyaan:
1. Persamaan yang bagaimana yang dikatakan persamaan ekuivalen?
2. Apakah persamaan yang ekuivalen selalu memiliki himpunan penyelesaian yang 

sama?

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan 
pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar
Alternatif jawaban yang 
diharapkan
1. berikut lima persamaan 

linear satu variabel 
yang ekuivalen

 2 + x = 7, x – 1 = 4, 
 2x + 10 = 20, 25 – 4x = 5, 

dan 3x + 3 = 18.
2. persamaan 4 – 2b = 6 

memiliki persamaan 
ekuivalen yang tak 
hingga banyaknya. Hal 
ini karena persamaan 
yang memiliki nilai 
variabel b = –1 seperti 
persamaan 4 – 2b = 6 
tak hingga banyaknya, 
misal 2 – b = 3, b + 2 = 1, 
dan masih banyak lagi.

Catatan.
Minta siswa lain untuk 
mengajukan persamaan 
lain dan mengujinya 
apakah nilai variabel b-nya 
sama dengan nilai variabel 
b = –1 seperti pada 
penalaran 2).

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk memahami informasi yang disajikan.

Sedikit
Informasi
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 2.4 serta alternatif pemecahan masalah yang 
disajikan dengan ilustrasi timbangan.
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Ajak siswa untuk memahami sedikit informasi yang disajikan. Informasi yang 
disajikan adalah tentang sifat-sifat kesetaraan persamaan linear satu variabel.

Sedikit
Informasi
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Suruh siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan Masalah 2.4. Misal, 
berapakah berat satu lempengan besi?  Minta beberapa siswa untuk menyampaikan 
pertanyaan, kemudian minta sisawa lain untuk menjawab dan mendiskusikan 
jawabannya..

Ayo Kita
Menanya??



328 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

Minta siswa menjawab pertanyaan di kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan dibahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya.

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu membuat model persamaan, 
menentukan nilai variabel dan membuat persamaan yang ekuivalen dari suatu 
persamaan linear satu variabel.

2. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa 
yang  telah dipelajarinya.
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embelajarkanM 2.3 Menemukan Konsep 
Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

1. Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang kalimat terbuka.
2. Ajak siswa untuk menginta kembali tentang variabel.

Ajak siswa untuk memahami Masalah 2.5 serta alternatif pemecahan masalahnya.
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Ajak siswa untuk memahami sedikti informasi yang disajikan. Informasi yang 
disajikan adalah tentang definisi pertidaksamaan linear satu variabel

Sedikit
Informasi

Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan Masalah 2.5. Contoh 
pertanyaan yang diharapkan: Apa perbedaan antara persamaan linear satu variabel 
dengan pertidaksamaan linear satu variabel?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa menjawab pertanyaan di kegiatan Ayo Kita Menalar.

Alternatif jawaban yang diharapkan

Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan no 1, 2, dan 3. Nomor  4 
bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memiliki dua variabel 
yaitu x dan y sekaligus. Nomor 5 bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel 
karena bukan linear karena variabel x berpangkat 2.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk memahami 
Contoh 2.6 serta alternatif 
penyelesainnya.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.7 serta alternatif penyelesainnya.
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan Contoh 2.6 dan 
Contoh 2.7. Misal, Bagaimana cara membuat model matematika dari kalimat 
cerita tentang persamaan linear satu variabel?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk memahami sedikit informasi yang disajikan.

Sedikit
Informasi

Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.7 serta alternatif penyelesaiannya. 
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Minta siswa menjawab pertanyaan di kegiatan Ayo Kita Menalar.

Alternatif jawaban yang diharapkan
1. a. x > 2
 b.   x < -3
2. a.   pertidaksamaan yang diminta adalah sebagai berikut.
       4 (x + 5) + 4(x – 2) + 4 (x) ≤ 156
 b. Untuk menentukan nilai x, maka lakukan langkah-langkah seperti berikut.
  4 (x + 5) + 4(x – 2) + 4 (x) ≤ 156
  4x + 20 + 4x – 8 + 4x ≤ 156
  12x + 12 ≤ 156
  12x ≤ 144
  x ≤ 12

Jadi, nilai x yang memenuhi 
supaya panjang kawat tidak 
lebih dari 156 adalah tidak 
boleh lebih dari 12.
3. a. untuk menentukan 

berapa paling banyak 
kotak yang dapat 
diangkut, maka 
terlebih dahulu harus 
membuat model 
pertidaksamaannya.

     Pertidaksamaannya 
adalah sebagai berikut

     50x + 150 ≤ 2.000 
     50x ≤ 2.000 – 150
     50x ≤ 1.850
     x ≤ 37
     jadi, kotak yang dapat 

diangkut dalam sekali 
pengangkutan paling 
banyak adalah 37     
kotak.

 b. jika mobil box akan 
mengangkut 350 
kotak, maka paling 

sedikit butuh 
350
37

 ≈ 
10 kali 

    pengangkutan.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk 
menyajikan jawabannya 
di depan kelas. Minta 
siswa yang lain untuk 
menanggapi.

Ayo Kita
Berbagi
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Ajak siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang persamaan linear satu 
variabel. Bimbing siswa 
untuk menyiapkan dan 
menyelesaikan tugas 
projek. Setelah siswa 
menyelesaikan tugas projek, 
minta beberapa siswa 
untuk menjelaskan hasil 
pekerjaanya di depan kelas. 
Suruh siswa lainnya untuk 
menanggapi pekerjaan 
temannya.

Tugas Projek

1. Minta siswa untuk 
membuat ringkasan 
dari pembelajaran 
yang telah dilalui.

2. Minta siswa 
untuk memberi 
usulan perbaikan 
pembelajaran 
pada pertemuan 
berikutnya.

3. Berikan soal 
tambahan untuk 
dikerjakan di rumah 
(bila perlu).

Sesudah 
Pelaksanaan 

Pembelajaran

Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa. Perhatikan 
siswa yang masih menggunakan penalaran intuitifnya, namun jangan pernah 
menyalahkannya.

Latihan!?!?
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami Masalah 2.6 dan alternatif 
penyelesaiannya. Minta 
siswa untuk menyelesaikan 
Masalah 2.6 terlebih 
dahulu sebelum menginjak 
halaman berikutnya.

Ayo
Kita Amati

1. Ajak siswa untuk menyebutkan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan 
aritmetika sosial. Misal jual beli di pasar, tabungan di bank, dan lain-lain.

2. Berikan motivasi kepada siswa tentang manfaat memahami materi aritmetika 
sosial dalam kehidupan sehari-hari.

embelajarkanM 2.4 Memahami 
Aritmatika Sosial
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Ajak siswa untuk menalar masalah yang disajikan tentang pembelian yang dilakukan Budi.

Penyelesaian
Alternatif

Untuk menyelesaikan masalah Budi, harus ditentukan berapa rupiah yang 
dibutuhkan Budi untuk 
membeli 3 baju dan 1 
celana.
Uang yang harus 
dikeluarkan Budi adalah 
(3 × 120.000) + 
(1 × 150.000) = 610.000.
Sehingga, uang yang harus 
dikeluarkan Budi adalah 
Rp610.000,00.
Karena uang yang dimiliki 
Budi Rp600.000,00 dan 
tidak cukup untuk membeli 
3 baju dan 1 celana, maka 
Budi harus mengurangi 
daftar belanjanya.
Masalah dalam menalar 
ini bisa dikembangkan 
sebagai antisipasi siswa 
untuk tidak berlaku boros 
dalam belanja. Ingatkan 
kepada siswa untuk selalu 
hidup sederhana. Seperti 
masalah yang dialami Budi, 
seandainya Budi tetap 
bersikukuh membeli dengan 
menambah uang, maka 
Budi sama halnya besar 
pasak daripada tiang.

Ayo Kita
Menalar

Setelah mengamati Masalah 2.6 dan penyelesaiannya, suruh siswa untuk membuat 
pertanyaan yang berkaitan dengan skala. Misal, Dengan uang Rp20.000,00, berapakah 
banyak buku tulis dan pulpen yang dapat Beni beli?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi penyaji.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Alternatif Jawaban yang diharapkan
a. Harga pembelian mangga adalah 50 × 7.500 = Rp375.000,00.
 Harga penjualan mangga adalah (30 × 9.000) + (20 × 7.000) = Rp410.000,00.
b. Berdasarkan fakta di atas, harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, 

sehingga pedagang mangga tersebut untung, sebesar Rp35.000,00.
Diskusikan dengan siswa tentang bagaimana pedagang seharusnya menjual 
dagangannya. Selain harus jujur atas barang dagangannya, penjual mangga, misalnya, 
tidak boleh mencampur mangga yang rusak dengan mangga yang masih bagus.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk memahami  informasi yang disajikan.

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk memecahkan Masalah 2.7 dengan mengikuti langkah-langkah 
menyelesaikan masalah yang disajikan.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi penyaji.

Ayo Kita
Berbagi
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.9 serta alternatif penyelesaiannya.



343MATEMATIKA

Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang terkait dengan Masalah 2.7 dan Contoh 2.9.
Contoh pertanyaan:
1. Bagaimana menentukan persentase kerugian atau keuntungan terhadap harga 

pembelian?
2. Bagaimana hubuangan antara persentase keuntungan dengan harga jual dan 

harga beli?

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyan 
pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk 
menyajikan jawabannya 
di depan kelas. Minta 
siswa yang lain untuk 
menanggapi penyaji.

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk memahami informasi yang disajikan, yaitu tentang persentase 
untung dan persentase rugi.

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui berbagai cara yang digunakan siswa. Perhatikan siswa 
yang masih belum mampu menggunakan penalaran aljabar dalam menyelesaikan soal.

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu menyelesaikan masalah jual 
beli, menentukan besar presentase untung/rugi, dan mampu mengembangkan 
penalaran aljabarnya (menggunakan aljabar dalam menyelesaikan masalah).

2. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa 
yang  telah dipelajarinya.
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Ajak siswa untuk mengamati Masalah 2.9 serta alternatif pemecahannya.

Ayo
Kita Amati



346 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

Ajak siswa untuk memahami sedikit informasi yang disajikan.

Sedikit
Informasi

Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.10 serta alternatif penyelesaiannya.
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan Masalah 2.8, 
Masalah 2.9, dan Contoh 2.10.
Contoh pertanyaan:
Bagaimanakah cara menentukan harga diskon jika dalam suatu barang tertuliskan 
diskon 20%?

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disediakan di kegiatan Ayo Kita 
Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk 
menyajikan jawabannya 
di depan kelas. Minta 
siswa yang lain untuk 
menanggapi penyaji.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk 
memahami Masalah 
2.10 serta alternatif 
pemecahnnya.
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “bruto” dan “netto”.
Contoh pertanyaan:
1. Apakah hubungan antara bruto dengan netto?
2. Apakah bruto selalu lebih dari netto?

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disediakan pada kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Suruh siswa menuliskan 
hasil diskusi di buku 
tulis, kemudian suruh 
mereka menukarkan 
dengan siswa lain. Suruh 
siswa memaparkan hasil 
diskusi di depan kelas dan 
mempersilakan siswa lain 
memberi komentar secara 
santun.

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk memahami sedikit informasi yang disajikan

Sedikit
Informasi

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 2.11
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Penyelesaian
Alternatif

Alternatif penyelesaian Masalah 2.11 dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebagai 
berikut
Uang Nurwahid (modal) Rp500.000,00
Harga sepeda Rp600.000,00 dan bunga tunggal bank adalah 10%. 

Jadi bunga selama 6 bulan adalah 6
12

 × 10/100 × 500.000 = 25.000. Jadi uang

Nurwahid selama 6 bulan 
adalah 500.000 + 25.000 = 
525.000.
Karena harga Sepeda 
Rp600.000,00 maka uang 
Nurwahid tidajk cukup 
untuk membeli sepeda.
Sebaiknya Nurwahid 
menunggu selam 2 tahun 
baru cukup untuk membeli 
sepeda, karena setiap 6 
bulan uang Nurwahid 
akan bertambah sebesar 
Rp600.000,00

• Ajak siswa untuk memahami sedikit informasi yang disajikan
• Ajak siswa untuk memahami alternatif pemecahan Masalah 2.11 

Sedikit
Informasi
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan yang disediakan pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi penyaji.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk 
menyelesaikan soal 
latihan dan di bahas di 
kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang 
siswa yang lain diminta 
menanggapi dengan 
santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal 
lainnya. Lakukan diskusi 
baik secara klasikal 
maupun kelompok untuk 
mengetahui berbagai 
cara yang digunakan 
siswa. Perhatikan siswa 
yang masih belum 
mampu menggunakan 
penalaran aljabar dalam 
menyelesaikan soal.

Latihan!?!?
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1. Minta siswa untuk membuat rangkuman dari kegiatan pembelajaran.
2. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pada pertemuan berikutnya.
3. Ajak siswsa untuk merefleksi kekurangan mereka dalam mengikuti pembelajaran.
4. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah jika perlu.

Minta siswa untuk mengerjakan Tugas Projek 2.2

Tugas Projek
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1. Tentukan mana yang merupakan kalimat terbuka dan mana yang bukan merupakan 
kalimat terbuka dari kalimat berikut ini:      
a. 3 adalah bilangan ganjil
b. Ia adalah anak yang cerdas
c. x + 8 = -21
d. Kambing adalah binatang pema-kan rumput
e. 6 dibagi x hasilnya adalah 3
f. 15 adalah bilangan prima
g. y adalah bilangan ganjil antara 4 dan 9
h. Beliau adalah seorang guru

2. Tulislah mana yang merupakan variabel, koefisien dan konstanta dari kalimat 
terbuka berikut ini: 
a. 2x – 11 = 13
b. 8 – 3y  = 16 
c. s + 10 = 17
d. 2z – 3 = 7

3. Sebutkan mana yang merupakan kesamaan dan mana yang merupakan persamaan.
 a. 5 = 3 – (-2)  c. 8 – 5y = 9

b. 4a = 6 + 2  d. 5x + 1 = y – 3d. 

4. Tentukan mana yang termasuk persamaan linier satu variabel!
a. y + 3y = 4
b. x + 1 = –4 – y
c. x2 + 4 = 22

5. Tentukan penyelesaian dari PLSV di bawah ini dengan cara substitusi dengan 
perubah pada bilangan cacah.
a. x – 1 = 4
b. 3x + 5 = 5
c. 10 : x = 2
d. 30 : 2x  =  5
e. 32  –  4x  = 8      
        

6. Tulislah kalimat berikut kedalam kalimat matematika.
a. x ditambah pada 5 hasilnya 8
b. Penambahan 4 kepada a adalah 11
c. Keliling segitiga yang sisinya berturut-turut x,  y  dan z adalah 25
d. Penambahan 3 pada hasil kali 4 dengan y adalah 7

Soal Pengayaan+=+??
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7. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 400,00   
per butir.  Setelah tiga hari telur tersebut dijual dengan harga Rp.45.000,00.

 Tentukan besar keuntungan atau kerugian pedagang itu.

8. Seorang tukang kayu membuat 5 buah meja. Biaya pembuatan Rp. 25.000,00 per 
meja. Dua buah meja dijual dengan harga Rp. 24.000,00 per meja, sisanya dijual 
dengan harga Rp. 28.000,00 per meja. Tentukan untung atau ruginya.

9. Seorang petani menjual gabah sebanyak 40 karung, jika berat kotornya 2440 kg 
dengan berat karung 1 kg setiap karung. Berapa uang yang diterima petani bila 
harga gabah Rp. 1500 setiap kg

10. Ketika Aminah menjual cincin dengan harga Rp. 664.000,00 ia menderita kerugian 
17%. Dengan harga berapa Aminah membeli cincin ?

11. Seorang pedagang membeli 4 kwintal kedelai dengan harga Rp540.000,00 setiap 
kwintalnya. Sampai di rumah ternyata berat netonya hanya 95% dan kedelai tersebut 
dijual dengan harga Rp6.000 setiap kg
a.   Tentukan besar untung atau rugi pedagang tersebut
b.   Berapa persen untung atau rugi pedagang tersebut

12. Seorang pedagang membeli 50 lusin gelas dengan harga Rp10.000,00 per lusin .
 Gelas tersebut dijual dengan harga Rp900 per buah. Tentukan

a. Persentase untung atau ruginya
b. Besar keuntungan atau kerugiannya

13. Anton membeli VCD player dengan harga Rp260.000,00. Ia mendapat potongan 
harga 10 %. Dengan harga berapa Anton membayar VCD player tersebut ?

14. Paman menyimpan uang di Bank Danamon sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga 
12% per tahun. Hitunglah bunga uang paman setelah
a.  8 bulan
b.  5 tahun

15. Ibu Aminah menyimpan uang di bank sebesar Rp8.000.000,00 dengan bunga 12% 
per tahun. Hitunglah uang Ibu Aminah seluruhnya setelah 
a.  18 bulan
b.  3 tahun
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1. Melukis gambar yang 
dire eksikan. 

2. Mengenali dan 
menggambar garis simetri 
dan titik simetri. 

3. Melukis gambar 
dijabarkan dengan 
menggunakan koordinat. 

4. Melukis gambar yang 
ditranslasikan dengan menggunakan pencerminan berulang. 

5. Melukis gambar yang diputar menggunakan sudut rotasi. 
6. Mengidenti kasi gambar/bangun dengan simetri putar. 
7. Menentukan apakah dilatasi adalah pembesaran atau pengecilan. 
8. Tentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan.
9. Menerapkan transformasi dalam masalah nyata (seni dan alam).

P
B

engalaman
elajar

1. Memahami konsep 
transformasi (re eksi, 
translasi, rotasi, dilatasi) 
menggunakan objek-objek 
geometri.

2. Menerapkan prinsip-prinsip 
transformasi (re eksi, 
translasi, rotasi, dilatasi) 
dalam memecahkan 
permasalahan nyata.

K
D

ompetensi
asar

• Re eksi
•  Translasi
•  Rotasi 
• Dilatasi

Kata Kunci

Bab 3
Transformasi

Tentunya kalian tidak asing lagi dengan berbagai gambar di atas. 
Batik, anyaman bambu, songket, dan hiasan dinding (mosaik) di 
Masjid maupun di gereja merupakan salah satu contoh benda yang 
menggunakan prinsip transformasi. 
Tidak hanya buatan manusia, alam sudah lebih dahulu menunjukkan 
keteraturan dalam prinsip transformasi. Setiap benda di atas yang 
ditunjukkan alam maupun buatan manusia memiliki pola yang unik 
dan seimbang. Keteraturan ini membuat seniman berlomba-lomba 
untuk membuat pola yang berbeda dan lebih rumit. Tidak mau kalah 
dengan seniman, matematikawan juga membuat keteraturan pola 
ini. Mereka menggunakan bidang Cartesius untuk mempelajari dan 
mengembangkan prinsip transformasi.
Re eksi (pencerminan), Translasi (perpindahan), Rotasi (perputaran),   
dan Dilatasi (pembesaran/pengecilan) adalah jenis-jenis transformasi 
yang akan kita pelajari dalam bab ini. Temukan sifat-sifat keempat jenis 
transformasi, buatlah berbagai bentuk geometris yang menggunakan 
sifat-sifat setiap jenis transformasi, dan bersiaplah untuk takjub dari 
apa yang sudah ada di alam dan pola yang akan kalian buat.
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1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep refleksi dalam 
kehidupan nyata.

2. Bentuk siswa menjadi 
kelompok berpasang-
pasangan untuk 
mempermudah 
pengamatan guru.

3. Identifikasi siswa-
siswa yang kesulitan 
kemampuan 
psikomotor, yakni 
kemampuan melukis.

4. Identifikasi pula 
bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa akhirnya 
mampu melukis hasil 
refleksi.

5. Sediakan milimeter 
blok (kertas berpetak) 
untuk melakukan 
refleksi suatu gambar 
atau bangun datar

Sebelum memulai pembelajaran transformasi, sampaikan terlebih dahulu konsep-
konsep transformasi dalam kehidupan nyata. Ajak siswa untuk lebih tertarik dalam 
pembelajaran bab ini. Transformasi ini menggunakan kemampuan visual siswa. 
Oleh karena itu, perbanyak contoh-contoh yang memungkinkan siswa menggali 
konsep transformasi. Bila perlu, minta siswa untuk memberi contoh lain yang terkait 
dengan transformasi. Dengan mempelajari materi transformasi, ajak sisiwa untuk 
berpikir tentang ciptaan Tuhan yang dapat diambil sebagai pelajaran terkait tentang 
transformasi.
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embelajarkanM 3.1 Memahami Konsep 
Refleksi

Ajak siswa untuk 
mengamati Gambar 3.3 
pada buku siswa tentang 
bagaimana bentuk 
bayangan dengan titik 
jarak titik antara bayangan 
dan titik semula.

Ayo
Kita Amati

Ajak siswa untuk menggali 
informasi tentang sifat-
sifat bayangan hasil refleksi 
oleh suatu garis.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Apersepsi



360 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

Selain mengajak siswa untuk memahami sifat-sifat bayangan hasil refleksi oleh garis l, 
minta siswa untuk mengamati dan memahami Contoh 3.1 dan 3.2 tentang menentukan 
bayangan pada kertas milimeter blok. Untuk memudahkan siswa memahami refleksi, 
ajak siswa terlebih dahulu menentukan bayangan titik terhadap garis, kemudian refleksi 
garis terhadap garis. Dengan menggunakan milimeter blok, siswa lebih memahami 
sifat-sifat bayangan hasil refleksi.
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Setelah siswa memahami bayangan titik dan garis pada grid, ajak siswa untuk mengamati 
dan memahami letak bayangan titik setelah direfleksikan pada sumbu koordinat.
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Ajak siswa untuk mengamati Masalah 3.1. Minta mereka untuk menjawab pertanyaan terkait 
bayangan suatu titik terhadap titik asal. Pada Contoh 3.5, minta siswa untuk menentukan 
bayangan titik lain setelah direfleksikan terhadap titik asal O(0, 0). 
Setelah siswa memahami refleksi titik terhadap titik asal, ajak siswa untuk mengamati 
Contoh 3.6 tentang refleksi titik terhadap garis y = x. Untuk menentukan bayangan suatu 
titik yang direfleksikan terhadap garis y = x, minta siswa untuk membuat garis bantu sehingga 
dapat terlihat jelas jarak bayangan dan titik semula adalah sama terhadap garis refleksi.
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Setelah mengamati Contoh 3.1 – 3.6, suruh siswa untuk membuat pertanyaan 
dengan kata kunci “koordinat bayangan”, “sumbu koordinat”, dan “titik asal”. Misal, 
Dimanakah koordinat bayangan titik P(a, b) setelah direfl eksikan oleh sumbu-x? 
Bagaimanakah sifat bayangan benda setelah dilakukan refleksi pada garis lain? Ajak 
siswa memperhatikan contoh  untuk menentukan koordinat dan bayangan suatu 
bangun setelah dilakukan refleksi oleh garis yang sejajar dengan sumbu koordinat.

Ayo Kita
Menanya??

Untuk mengetahui jawaban dari Ayo Kita Menanya, ajak siswa untuk menggali 
informasi dengan memperhatikan Contoh 3.7. Berdasarkan contoh, giring siswa 
menyimpulkan letak bayangan koordinat titik suatu bangun setelah direfleksikan 
terhadap sumbu-x.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk memperhatikan Contoh 3.8. Berdasarkan contoh, giring siswa 
menyimpulkan letak bayangan koordinat titik suatu bangun setelah direfleksikan 
terhadap sumbu-y.
Ajak siswa untuk memperhatikan Contoh 3.9. Berdasarkan contoh, giring siswa 
menyimpulkan letak bayangan koordinat titik suatu bangun setelah direfleksikan 
terhadap titik asal.
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada Ayo Kita Menalar.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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1. Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat dua alternatif jawaban, yaitu

 a. Suruh sebagian siswa melukis suatu titik koordinat, kemudian secara berurutan 
direfleksikan pada sumbu-x dan sumbu-y. Sedangkan sebagian siswa lainnya 
menunjukkan tanpa melukis suatu titik.

 Melukis bayangan suatu titik tertentu misal titik (a, b) kemudian dilakukan 
refleksi titik tersebut pada titik asal O(0, 0). Kemudian dibandingan dengan 
merefleksikan titik tersebut pada sumbu-x kemudian sumbu-y.

x

y

O

Gambar (a)

P(a, b)

P"(–a, –b)

x

y

O

Gambar (b)

P(a, b)

P"(–a, –b) P'(a, –b)

 Perhatikan Gambar (a), terlihat bahwa PO = P''O saat P(a, b) direfleksikan 
pada titik asal O(0, 0). Sedangkan Gambar (b) menunjukkan bahwa titik P(a, 
b) setelah direfleksikan sumbu-x, menghasilkan bayangan P'(a, –b), kemudian 
direfleksikan lagi pada sumbu-y menghasilkan bayangan P''(–a, –b). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan melukis, kita tahu bayangan sebuah titik 
yang direfleksikan terhadap titik asal sama dengan bayangan titik tersebut jika 
direfleksikan terhadap sumbu-x dan dilanjutkan refleksi di sumbu-y.

b. Menentukan titik tertentu misalnya (a, b). Kemudian dilakukan refleksi titik 
tersebut pada titik asal O(0, 0) akan menghasilkan bayangan di titik (–a,–b). 
Namun jika titik (a, b) direfleksikan pada sumbu-x, akan menghasilkan 
bayangan di titik (a, –b). Kemudian titik (a, –b) direfleksikan pada sumbu-y, 
maka bayangannya di titik (–a, –b). Jadi dapat disimpulkan bahwa bayangan 
sebuah titik yang direfleksikan terhadap titik asal sama dengan bayangan 
titik tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu-x dan dilanjutkan refleksi di 
sumbu-y.

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 107
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2 Dengan memperhatikan Contoh 3.10 dan 3.11, ajak siswa untuk menalarkan 
bagaimana menentukan bayangan titik terhadap garis yang sejajar sumbu koordinat 
tanpa harus menggambar terlebih dahulu.

a. bayangan titik P(a, b) jika direfleksikan pada garis yang sejajar sumbu-x, misal 
y = h adalah P’(a, 2h – b).

b. bayangan titik P(a, b) jika direfleksikan pada garis yang sejajar sumbu-y, misal  
x = h adalah P’(2h – a, b).

3. Koordinat bayangan suatu titik setelah refleksi

 

Refleksi Koordinat Semula Koordinat Bayangan

Sumbu-x (a, b) (a, –b)

Sumbu-y (a, b) (–a, b)

Titik asal O(0, 0) (a, b) (–a, –b)

Garis y = x (a, b) (b, a)

Garis x = h (a, b) (a, 2h–b)

Garis y = h (a, b) (2h–a, b)
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Minta siswa untuk menyajikan hasil penalaran di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi dan memberi komentar terhadap penyajian penalaran temannya. 
Bimbing siswa untuk memberi sanggahan dan tanggapan dengan santun. Diskusikan 
apabila terdapat jawaban siswa yang tidak sesuai dengan buku guru.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya.

Latihan!?!?
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu melukis gambar bayangan hasil 
refleksi, memahami sifat-sifat bayangan hasil refleksi, menentukan garis refleksi, 
serta mampu melukis bangun dan bayangannya di bidang koordinat.

2. Minta siswa untuk menuliskan hal penting dari apa yang  telah dipelajarinya.
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Ajak siswa untuk 
mengamati contoh 3.12 
tentang konsep translasi, 
yakni pergeseran. Minta 
siswa untuk mengamati 
arah dan bentuk segitiga 
awal dan bayangan.

Ayo
Kita Amati

1. Ingatkan siswa tentang refleksi dan sifat-sifat bayangan hasil refleksi.
2. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep translasi dalam 

kehidupan nyata.
3. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 

pengamatan guru.
4. Identifikasi siswa-siswa yang kesulitan kemampuan psikomotor, yakni 

kemampuan melukis.
5. Identifikasi pula 

bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa akhirnya 
mampu melukis hasil 
translasi.

6. Sediakan milimeter 
blok (kertas berpetak) 
untuk melakukan 
translasi suatu gambar 
atau bangun datar

embelajarkanM 3.2 Memahami Konsep 
Translasi
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan dengan kata kunci translasi dan bidang 
koordinat. Misal, Bagaimanakah cara untuk melakukan translasi suatu bangun pada 
bidang koordinat? apakah hubungan antara refleksi dan translasi?
Seleksi pertanyaan dari siswa dan diskusikan jawaban bersama siswa.

Ayo Kita
Menanya??

Untuk lebih menggali jawaban yang didiskusikan bersama siswa, ajak siswa untuk 
menggali informasi tentang transali pada bidang koordinat.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk mengamati Contoh 3.13 dan 3.14 tentang bagaimana mentranslasi di 
bidang koordinat. Minta siswa untuk memperhatikan koordinat bayangan (koordinat 
setelah ditranslasi) oleh (a, b). Diskusikan bersama siswa apabila siswa masih belum 
sepenuhnya memahami konsep translasi.
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Ajak siswa untuk mengingat permainan catur. Sekadar informasi, jelaskan beberapa 
aturan main bidak catur. Minta siswa untuk mengamati penerapan translasi pada 
catur dalam Masalah 3.2. Penggunaan konsep translasi digunakan pada permainan 
catur, yakni menggeser bidak catur dengan aturan yang jelas.
Konsep translasi juga dapat dilihat pada pergerakan objek animasi. Ajak siswa untuk 
memperhatikan Contoh 3.15. minta siswa untuk menduga besar translasi mobil di 
posisi 2 ke posisi 3.
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Setelah siswa memperhatikan translasi pada bidang koordinat, minta siswa untuk 
bernalar dengan menjawab pertanyaan pada buku siswa tentang hubungan translasi 
dan refleksi.
Keterangan lebih lengkap di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menyajikan hasil penalaran di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi dan memberi komentar terhadap penyajian penalaran temannya. 
Bimbing siswa untuk memberi sanggahan dan tanggapan dengan santun. Diskusikan 
apabila terdapat jawaban siswa yang tidak sesuai dengan buku guru.

Ayo Kita
Berbagi
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Bimbing siswa untuk menemukan cara lain untuk menentukan translasi adalah 
menunjukkan pencerminan terhadap dua garis sejajar, kemudian mencerminkan 
gambar/bangun terhadap garis lain yang sejajar. Bagaimana caranya?

Berikan contoh berikut.

A

D

C

B

A"

D"

C"

B"

A'

D'

C'

B'

m

n

Menentukan translasi dengan menggunakan pencerminan

Perhatikan gambar di bawah. Garis m dan n sejajar. Tentukan apakah bangun berwarna 
merah merupakan translasi bangun yang berwarna biru, segiempat ABCD.

Penyelesaian
Alternatif

Cerminkan segiempat ABCD di garis m. Hasilnya adalah bangun berwarna hijau, 
segiempat A'B'C'D'. Kemudian cerminkan bangun berwarna hijau, segiempat A'B'C'D' 
di garis n menghasilkan segiempat berwarna merah. Segiemmpat berwarna merah, 
A"B"C"D" memiliki bentuk dan arah yang sama dengan segiempat ABCD.

Jadi, segiempat A"B"C"D"  adalah bayangan dari translasi segiempat ABCD.

Atau dengan memberi contoh lain seperti berikut.

Trapesium ABCD dengan koordinat A(–5, 1), B(–2, 1), C(–2, 4), dan D(–4, 4) direfleksikan 
pada garis x = –1 dilanjutkan refleksi pada garis x = 3. Bayangan terakhir yang dibentuk 
adalah trapesium A''B''C''D" yang berkoordinat A''(3, 1), B''(6, 1), C''(6, 4), dan D''(4, 4). 
Trapesium A''B''C''D" dapat dikatakan merupakan bayangan trapesium ABCD oleh 
translasi (8, 0). Maksudnya digeser sejauh 8 satuan ke kanan.
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O

x = –1 x = 3

A(–5, 1) B(–2, 1)

C(–2, 4)D(–4, 4)

A"(3, 1) B"(6, 1)

C"(6, 4)D"(4, 4)

x

y

Arahkan siswa untuk menyimpulkan bahwa bayangan hasil translasi dapat juga dikatakan 
hasil refleksi dua kali oleh garis sejajar. 
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya (bila diperlukan, mengingat membutuhkan 
waktu yang lama untuk melukis di papan atau hanya sekadar menunjukkan hasil 
pekerjaan tanpa melukisnya).

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu melukis gambar bayangan hasil 
translasi, memahami sifat-sifat bayangan hasil translasi, menentukan garis simetri 
lipat, serta mampu melukis bangun dan bayangannya di bidang koordinat.

2. Minta siswa untuk menuliskan hal penting dari apa yang  telah dipelajarinya.
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Ajak siswa untuk 
mengamati bagaimana 
melukis bayangan suatu 
gambar atau bangun 
setelah dirotasi dengan 
pusat di suatu titik dan 
besar sudut putar tertentu. 
Suruh siswa menyebutkan 
sifat bayangan setelah 
dilakukan rotasi. Suruh 
siswa mengamati contoh 
langkah-langkah melukis 
bayangan suatu bangun 
yang dirotasi dengan pusat 
di titik asal O(0,0).

Ayo
Kita Amati

1. Ingatkan siswa tentang refleksi dan sifat-sifat bayangan hasil refleksi.
2. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep rotasi dalam 

kehidupan nyata.
3. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 

pengamatan guru terutama saat bernalar.
4. Identifikasi siswa-siswa yang kesulitan kemampuan psikomotor, yakni 

kemampuan melukis.
5. Identifikasi pula 

bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa akhirnya 
mampu melukis hasil 
rotasi.

6. Sediakan milimeter 
blok (kertas 
berpetak), busur 
dan jangka untuk 
melakukan rotasi 
suatu gambar atau 
bangun datar.

embelajarkanM 3.3 Memahami Konsep 
Rotasi
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Ingatkan siswa tentang simetri putar suatu bangun yang sudah dipelajari saat kelas 
VI. Ajak siswa untuk memperhatikan contoh simetri putar dan tingkatannya pada 
bangun segilima beraturan. Minta siswa untuk menentukan suatu bangun atau benda 
yang tidak memiliki simetri putar, yang memiliki simetri putar tingkat 1, 2, 3, dan 4.

Sedikit
Informasi
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mengamati bagaimana menentukan bayangan suatu bangun setelah diputar seperti 
Contoh 3.16 dan 3.17,  buatlah pertanyaan dengan kata kunci “rotasi”, bidang 
koordinat”, “sudut rotasi”, dan “pusat rotasi”. Misalnya, berapakah besar sudut rotasi 
yang membuat lebih mudah untuk menentukan bayangan hasil rotasi? apakah sama 
jika bayangan yang terbentuk dari rotasi searah jarum jam dengan rotasi berlawanan 
arah jarum jam? Minta beberapa siswa untuk mengajukan pertanyaan dan pilih 
apakah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan 
kompetensi yang diharapkan.

Ayo Kita
Menanya??

Bimbing siswa untuk 
menggali informasi 
terkaita dengan 
pertanyaan yang 
diharapkan. Minta siswa 
untuk memperhatikan 
Contoh 3.18.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+



382 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi

bimbing siswa untuk menyimpulkan bayangan titik (x, y) yang dirotasi sudut yang 
besarnya sama namun berbeda arah. Diskusikan dengan siswa jika masih banyak siswa 
yang belum memahami konsep rotasi.
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Titik P(x, y) 90o 180o 270o 360o

Setelah rotasi berpusat di O(0, 0) dengan sudut rotasi 
berlawanan arah jarum jam

P (–y, x) ... ... ...

Setelah rotasi berpusat di O(0, 0) dengan sudut rotasi 
searah jarum jam

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

Ajak siswa untuk bernalar dengan menjawab pertanyaan yang diberikan di buku 
siswa. Perhatikan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, suruh siswa untuk melukis 
transformasi yang diminta. Namun, sebelumnya suruh siswa menduga jawaban tanpa 
melukis terlebih dahulu.

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikut.

Ayo Kita
Menalar
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Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 121

Alternatif jawaban bernalar yang diharapkan

1. Terdapat titik-titik yang tidak berpindah posisi setelah dilakukan transformasi. 
Tentukan keberadaan sebarang titik yang tidak berpindah posisi untuk transformasi 
berikut.
a. Refleksi terhadap suatu garis.
 Titik-titik yang tidak berpindah posisi setelah refleksi adalah titik-titik yang 

berada pada garis atau titik sebagai tempat refleksi.

b. Rotasi xo (0o < x < 360o) terhadap titik P
 Titik-titik yang tidak berpindah posisi setelah rotasi adalah titik-titik yang 

berada pada pusat rotasi.

c. (x, y) → (x + a, y + b), untuk a, b ≠ 0.
 Semua titik setelah dilakukan translasi (a, b) untuk a, b ≠ 0 pasti berpindah 

tempat. Jadi, tidak ada titik yang tidak berpindah posisi saat dilakukan translasi.

2. Koordinat bayangan titik setelah rotasi dengan sudut tertentu
 

Titik P(x, y) 90o 180o 270o 360o

Setelah rotasi berpusat di O(0, 0) 
dengan sudut rotasi berlawanan 
arah jarum jam

P(–y, x) P(–x, –y) P(y, –x) P(x, y)

Setelah rotasi berpusat di O(0, 0) 
dengan sudut rotasi searah jarum 
jam

P(y, –x) P(–x, –y) P(–y, x) P( x, y)
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Minta siswa untuk menyajikan hasil penalaran di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi dan memberi komentar terhadap penyajian penalaran temannya. 
Bimbing siswa untuk memberi sanggahan dan tanggapan dengan santun. Diskusikan 
apabila terdapat jawaban siswa yang tidak sesuai dengan buku guru.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya (bila diperlukan, mengingat membutuhkan 
waktu yang lama untuk melukis di papan atau hanya sekadar menunjukkan hasil 
pekerjaan tanpa melukisnya).

Catatan. Nomor 5 pada 
latihan ini meminta siswa 
untuk menghubungkan 
pengetahuan mereka 
tentang refleksi dan rotasi.

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah 
semua siswa sudah 
mampu melukis 
gambar bayangan 
hasil rotasi, 
memahami sifat-sifat 
bayangan hasil rotasi, 
menentukan simetri 
putar, serta mampu 
melukis bangun 
dan bayangannya 
di bidang koordinat 
setelah diputar 
dengan sudut 
tertentu.

2. Minta siswa untuk 
menuliskan hal 
penting dari 
apa yang  telah 
dipelajarinya.

Sesudah 
Kegiatan
Pembelajaran
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Ajak siswa untuk 
mengamati bagaimana 
melakukan dilatasi pada 
bangun datar segitiga 
dengan nilai skala yang 
berbeda. Minta siswa 
mengamati rasio sisi yang 
didilatasi terhadap sisi 
bangun semula.

Ayo
Kita Amati

1. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep dilatasi dalam 
kehidupan nyata.

2. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 
pengamatan guru terutama saat bernalar.

3. Identifikasi siswa-siswa yang kesulitan kemampuan psikomotor, yakni 
kemampuan melukis.

4. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa akhirnya 
mampu melukis dilatasi bangun.

5. Sediakan milimeter blok (kertas berpetak) dan penggaris untuk melukis gambar 
dan bayangannya setelah didilatasi.

embelajarkanM 3.4 Memahami Konsep 
Dilatasi

Apersepsi
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Suruh siswa memperhatikan contoh pertanyaan yang disajikan dalam buku siswa. 
Ajak siswa memperhatikan bentuk bangun dan bayangan hasil dilatasi. Giring siswa 
mengajukan pertanyaan tentang sifat bayangan yang terbentuk. Minta beberapa siswa 
untuk mengajukan pertanyaan dan suruh siswa yang lain untuk menduga jawaban 
sebelum menggali informasi.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk mengamati Contoh 3.20. Bimbing siswa untuk memahami konsep 
dilatasi, yakni perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah sama.
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Ajak siswa untuk memperhatikan berbagai contoh bagaimana menentukan bayangan 
suatu bangun datar setelah didilatasi dengan faktor skala negatif dan dilatasi dalam 
bidang koordinat. Suruh siswa memperhatikan setiap langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk menentukan bayangan hasil dilatasi.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk bernalar tentang bagaimana cara untuk menentukan koordinat 
bayangan suatu bangun setelah didilatasi bukan di titik asal O(0,0) namun di suatu 
titik P(a, b).
Minta siswa untuk memperhatikan Masalah 3.3. Minta siswa untuk menentukan 
koordinat bangun KLMN dan bayangannya. Bimbing siswa untuk menentukan 
koordinat bayangan setelah dilatasi yang berpusat di titik (a, b) tanpa melukis 
bayangannya terlebih dahulu.
Dengan memperhatikan masalah dan penyelesaiannya, giring siswa untuk 
menyimpulkan bahwa suatu titik A(x, y) didilatasi dengan pusat P(a, b) dengan faktor 
skala k adalah

A(x, y) → A'(a + k(x – a), b + k(y – b))

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk menyajikan hasil penalaran di depan kelas. Minta siswa yang lain 
untuk menanggapi dan memberi komentar terhadap penyajian penalaran temannya. 
Bimbing siswa untuk memberi sanggahan dan tanggapan dengan santun. Diskusikan 
apabila terdapat jawaban siswa yang tidak sesuai dengan buku guru.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya (bila diperlukan, mengingat membutuhkan 
waktu yang lama untuk melukis di papan atau hanya sekadar menunjukkan hasil 
pekerjaan tanpa melukisnya).

Latihan!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu melukis bayangan hasil dilatasi, 
periksa apakah siswa sudah mampu menentukan koordinat bayangan bangun .

2. Minta siswa untuk menuliskan hal penting dari apa yang  telah dipelajarinya.
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1. Ingatkan siswa tentang segitiga dan segiempat, refleksi, translasi dan rotasi.
2. Amati dan kenali terlebih dahulu beberapa contoh konsep transformasi dalam 

kehidupan nyata.
3. Buat siswa menjadi kelompok berpasang-pasangan untuk mempermudah 

pengamatan guru terutama saat bernalar.
4. Identifikasi siswa-siswa yang kesulitan kemampuan psikomotor, yakni 

kemampuan melukis.
5. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa akhirnya 

mampu melukis 
pengubinan.

6. Sediakan milimeter 
blok (kertas berpetak) 
untuk membuat 
pengubinan.

embelajarkanM 3.5
Menerapkan Transformasi 

dalam Permasalahan Nyata

Apersepsi
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Suruh siswa memperhatikan pertanyaan yang disajikan dalam buku siswa. Ajak siswa 
memperhatikan bentuk teselasi dan bangun dasar yang digunakan. Arahkan siswa 
untuk memahami pengertian teselasi, syarat teselasi, dan hubungan teselasi dan 
refleksi, translasi, serta rotasi. Ajak siswa untuk menentukan besar sudut berbagai 
bentuk teselasi dengan segi-n (poligon) sebagai bangun dasar.

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa untuk memperhatikan berbagai bentuk pengubinan dengan besar sudut 
yang sama dan berbeda sehingga dapat membentuk pengubinan.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk bernalar tentang bagaimana cara untuk menentukan pengubinan 
bangun geometris dalam bidang koordinat. Suruh siswa memperhatikan langkah-
langkah untuk menentukan pengubinan dari bangun segitiga pada bidang koordinat 
dengan menerapkan refleksi, translasi dan rotasi. Suruh siswa untuk membuat langkah 
lain untuk membuat pengubinan dengan bangun dasar segitiga seperti pada masalah.

Ayo Kita
Menalar
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Suruh siswa mendiskusikan dan menyampaikan langkah lain untuk membuat teselasi 
dengan bangun dasar segitiga.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk menyelesaikan soal latihan dan di bahas di kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang siswa yang lain diminta menanggapi dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal lainnya (bila diperlukan, mengingat membutuhkan 
waktu yang lama untuk melukis di papan atau hanya sekadar menunjukkan hasil 
pekerjaan tanpa melukisnya).

Latihan!?!?
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Ajak siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang transformasi. Bimbing 
siswa untuk menyiapkan dan menyelesaikan tugas projek. Setelah siswa menyelesaikan 
tugas projek, minta beberapa siswa untuk menjelaskan hasil pekerjaanya di depan 
kelas. Suruh siswa lainnya untuk menanggapi pekerjaan temannya. pajang hasil 
pekerjaan siswa di mading kelas atau sekolah.

Tugas Projek



404 Buku Guru Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi



405MATEMATIKA

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk merangkum bab ini. Beri 
penguatan kepada siswa tentang pembelajaran yang dilakukan sebelumnya.

Merangkum
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1. Periksalah apakah semua siswa maupun kelompok sudah mengumpulkan tugas-
tugasnya dan apakah identitas kelompok sudah jelas

2. Minta siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari yang 
dipelajarinya

3. Minta siswa untuk menyelesaikan Uji Kompetensi pada bab ini.
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1. Tentukan berapa banyak simetri setiap objek berikut.
a. b. c.

2. Gambar setiap bangun berikut dan bayangannya setelah refleksi yang diberikan.
a. Garis AB dengan A(2, 4) dan B(–3, –3) refleksi di sumbu-x
b. ∆ABC yang berkoordinat di A(–1, 4), B(4, –2), dan C(0, –3) refleksi di sumbu-y
c. ∆KLM yang berkoordinat di K(–1, –3), L(3, –2), dan M(1, 1) refleksi di titik asal
d. Segiempat PQRS dengan P(–1, 2), Q(2, 3), R(6, 1), dan S(3, 0) refleksi di 

garis y = x

3. Gambar setiap bangun dan bayangan setelah translasi yang diberikan.

a. XY dengan X(–3, 4) dan Y(4, 2) yang ditranslasikan oleh ( 1
3

)

b. ∆FGH yang berkoordinat di F(5, –2), G(–3, –1), dan H(0, 5) setelah translasi 
(x, y) → (x – 3, y – 4) 

4. ∆IJK berkoordinat I(–3, –2), J(–1, –3),  dan K(2, –1). Gambarlah ∆IJK setelah 
translasi (x, y) → (x + 3, y) dan kemudian refleksi di y = 1.

5. Garis AB berkoordinat di A(–5, 8) dan B(0, 3).
a. Gambar bayangan garis AB setelah dilakukan rotasi 45o searah arah jarum jam 

dan berpusat di titik asal.
b. Gambar bayangan garis AB setelah rotasi 90o berlawanan arah jarum jam dan 

berpusat di (1, 1)

6. Persegipanjang KLMN dengan K(–3, –5), L(3, 3), M(7, 0), dan N(1, –8) dirotasi 
sejauh 90o berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di P(–2, 0).

7. Karpet di ruang tamu memiliki motif dasar seperti gambar berikut yang digambar 
dalam bidang koordinat. Salin dan lengkapi gambar di kertas berpetak. Gambar 
bayangan dari motif dasar setelah transfomasi berikut.
a. Rotasi yang berpusat di titik asal dengan sutu rotasi sebesar 90o berlawanan 

dengan arah jarum jam.
b. Refleksi di sumbu-y
c. Translasi dengan aturan (x, y) → (x, y + 3)

Soal Pengayaan+=+??
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y

x

8. Tentukan apakah gambar berikut adalah pola teselasi. Jelaskan. 

(a) (b)

(c) (d)
9. Jelaskan apakah teselasi dapat dibentuk dari bangun-bangun berikut.

a. Layang-layang
b. Segitujuh beraturan, persegi, dan segitiga sama sisi yang panjang sisinya 

berukuran 1 satuan.
c. Segilima beraturan dan persegi yang panjang sisinya berukuran 1 satuan.

10. Gambarlah segiempat PQRS dengan P(–1, 0), Q(–2, 2), R(–3, 0), dan S(–2, –3). 
Dengan pusat dilatasi (2, -2), gambarlah bayangan PQRS dengan faktor skala:
a. 2

b. 1
2

 Apakah berlaku P(x, y) → P'(k × x, k × y), mengapa?
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11. Segiempat KLMN berkoordinat K(2, −5), L(−1, 3), M(−4, 2), dan N(−3, −4). Lukislah 
KLMN dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu−x. Bandingkan 
koordinat titik-titik KLMN dengan koordinat bayangannya.

12. Misalkan segiempat KLMN dari soal nomor 11 direfleksikan garis y = x . Lukislah 
KLMN dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis y = x. Tentukan koordinat 
titik-titik KLMN dengan koordinat bayangannya.

13. Segitiga KLM berkoordinat K(12, 4), L(4, 8), dan M(8, −8). Setelah dua dilatasi 
berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan 
akhirnya A’’(3, 1), B’’ (1, 2), dan C’’(2, −2). Tentukan faktor skala k yang digunakan 
untuk dilatasi ∆KLM menjadi ∆K’’L’’M’’.

14. Gambarlah segiempat KLMN dengn koordinat K(−4, −2), L(−3, 3), M(3, 1), dan N(2, −4) 
dan bayangannya setelah dirotasi dengan sudut 90º searah jarum jam berpusat di 
titik asal O(0, 0), kemudian dilakukan dilatasi dengan faktor skala −1 dan berpusat 
di titik asal O(0, 0).

15. Gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90º jika diketahui arah 
dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangan ∆ABC dengan A(0, −1), 
B(3, 1), dan C(1, 5) berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P(−1, 1).

O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
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1.  Menemukan peluang 
empirik dari data luaran 
(output) yang mungkin 
diperoleh berdasarkan 
sekelompok data.

2. Memahami teknik 
penyajian data dua 
variabel menggunakan 
tabel, grafi k batang, 
diagram lingkaran, dan 
grafi k garis.

3. Mengumpulkan, mengolah, 
menginterpretasi, dan 
menyajikan data hasil 
pengamatan dalam bentuk 
tabel, diagram, dan grafi k.

4. Melakukan percobaan 
untuk menemukan peluang 
empirik dari masalah 
nyata serta menyajikannya 
dalam bentuk tabel dan 
grafi k.

K
D

ompetensi
asar

• Statistika
• Data
• Peluang empirik
• Fair
• Kejadian

Kata Kunci

1. Siswa melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
2. Siswa mampu menginterpretasikan data hasil pengamatan.
3. Siswa memahami teknik penyajian data dua variabel menggunakan tabel, grafi k batang, diagram 

lingkaran, dan grafi s.
4. Siswa memahami konsep peluang empirik suatu percobaan.
5. Siswa memahami cara mengambil keputusan yang fair.
6. Siswa melakukan percobaan untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan.
7. Siswa bisa menerapkan konsep peluang empirik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

P
B

engalaman
elajar

Bab 4 Statistika dan Peluang

Tentunya kalian tidak asing lagi dengan data dan penyajiannya. 
Ketika kalian berkunjung di ruang guru atau ruang kepala sekolah, 
kalian akan melihat satu atau bahkan lebih papan yang dipajang di 
dinding. Kalian akan melihat data prestasi sekolah, data siswa yang 
masuk dan siswa yang lulus, atau kalian akan melihat data rata-rata 
rapor setiap akhir semester. Data-data tersebut disajikan dengan 
berbagai macam cara, yakni dengan tabel, grafi k, dan diagram 
lingkaran. Penyajian data tersebut akan memudahkan kalian, para 
guru, dan terutama pengawas sekolah untuk membaca peningkatan 
atau penurunan prestasi dan kualitas sekolah kalian. Selain data 
yang kalian lihat di sekolah, kalian mungkin masih ingat ketika 
kalian berusia 0 – 5 tahun, kalian memiliki “Buku Menuju Sehat” 
yang diperoleh dari Puskesmas untuk orang tua kalian. Dalam 
Buku Menuju Sehat, terdapat sebuah grafi k yang menunjukkan 
pertumbuhan dan perkembangan kalian. Terdapat grafi k berat 
badan dan tinggi badan yang ditunjukkan oleh grafi k. Grafi k tersebut 
memudahkan ibu kalian, bidan, dan perawat Puskesmas untuk 
menentukan apakah kalian sedang mengalami gangguan kesehatan 
atau tidak. Selain kedua hal di atas, terdapat berbagai penerapan 
statistika yang dapat kalian temui. Untuk lebih memudahkan kalian 
belajar statistika dan penerapannya, pelajari bab ini dengan baik.
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embelajarkanM 4.1 Memahami Statistika

1. Ingatkan kembali materi statistika yang sudah didapatkan siswa di SD
2. Ajak siswa untuk memahami pengertian statistika dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari.
3. Ajak siswa untuk mendiskusikan sejenak Masalah 4.1 (tidak harus terselesaikan). 

Masalah 4.1 tersebut tentang keinginan seorang pemilik toko membaca 
kebutuhan pasar. Dalam hal ini adalah anak SMP di sekitar toko tersebut. 
Pemilik toko ingin mendapatkan data tentang ukuran dan merek sepatu yang 
sesuai untuk dijual. Alternatif pemecahan masalah tersebut untuk selanjutnya 
silahkan dibahas di 
akhir pembelajaran. 
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Ajak siswa mengamati inti masalah yang akan dipecahkan. Pada kegiatan ini ada 
dua data yang dinginkan oleh pemilik toko, yaitu ukuran sepatu dan merek sepatu.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “data statistik”.

Contoh pertanyaan:

Bagaimanakah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data statistik?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk menggali 
informasi tentang cara 
mengumpulkan data 
melalui wawancara dan 
angket

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Ajak siswa untuk memahami cara mengumpulkan data dengan cara observasi

Dalam buku siswa disajikan contoh angket sederhana, guru bisa menunjukkan angket 
yang lebih lengkap untuk menambah wawasan siswa.
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Ajak siswa untuk memahami Tabel 4.1, yaitu data tentang hasil observasi ukuran dan 
merek sepatu siswa yang sudah disediakan di buku siswa halaman 151. 
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Ajak siswa untuk memahami cara mengolah dan menyajikan data. Penyajianyang 
dimaksud di sini adalah penyajian dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram 
batang, dan grafik garis.
Ajak siswa untuk memahami cara pengolahan data yang akan disajikan dalam bentuk 
tabel. Pengolah yang disajikan di buku siswa adalah dengan cara tabel agar lebih rapi. 
Jelaskan bagaiman cara menuliskan turus, menghitung frekuensi, dan menghitung 
persentase pada tabel pengolahan. 
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Ajak siswa untuk memhami penyajian dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel 
persentase. Minta siswa untuk memahami perbedaan kedua sajian tersebut.

Ajak siswa untuk memahami pengolahan dan penyajian data dalam bentuk diagram 
lingkaran.
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Ajak siswa untuk memahami langkah mengolah hingga menyajikan data dalam bentuk 
digram lingkaran yang menekankan pada sudut pusat lingkaran.
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Ajak siswa untuk memahami langkah mengolah hingga menyajikan data dalam bentuk 
diagram lingkaran yang menekankan pada persentase luas daerah lingkaran
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Ajak siswa untuk memahami langkah mengolah hingga menyajikan data dalam bentuk 
diagram batang.
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Ajak siswa untuk memahami langkah mengolah hingga menyajikan data dalam bentuk 
grafik.
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Ajak siswa untuk mengolah dan menyajikan data statistik merek sepatu pada Tabel 4.1.
Beri kebebasan kepada siswa untuk memilih sajian data yang mereka inginkan.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk menyajikan hasil pengolahan datanya di depan kelas. Minta siswa 
yang lain untuk membandingkan sajiannya.

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk mengerjakan Tugas Projek 4.1, yaitu mengumpulkan dan menyajikan 
data yang ada di lingkungan sehari-hari siswa.
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Ajak siswa untuk memahami ketiga cara yang akan digunakan untuk mengambil 
keputusan, yaitu dengan pengetotasan koin, pengambilan kelereng, dan 
penggelindingan dadu.

Ayo
Kita Amati

embelajarkanM 4.2 Memahami 
Peluang Empirik

Ajak siswa untuk memahami Masalah 4.2, yaitu tentang masalah pengambilan 
keputusan penggunaan komputer oleh dua anak agar fair. Fair yang dimaksud adalah 
kedua anak mempunyai kesempatan yang sama.
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Minta siswa untuk membuat pertanyaan yang memuat kata “adil”.
Contoh pertanyaan:
Bagaimanakah cara mengambil keputusan yang adil?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk menggali informasi dengan melakukan percobaan. Minta siswa 
untuk mmpersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pandu siswa untuk mengisi 
Tabel 4.6, 4.7, dan 4.8.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Alat dan bahan yang harus 
disiapkan antara lain:

a. Satu koin

b. Tiga kelereng berbeda 
warna merah, kuning, 
dan hijau serta kantong 
pembungkus.

c. Satu dadu

 Untuk memilih dadu, 
pilihlah dadu yang 
benar2 kubus dan rata.
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Minta siswa untuk melakukan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di buku 
siswa halaman 415, kemudian mencatat hasilnya dalam tebel yang sudah disediakan. 
Banyak percobaan bisa diubah sesuai dengan waktu yang tersedia pada pembelajaran. 
Semakin banyak melakukan percobaan makan akan semakin baik. 
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. 

Penyelesaian
Alternatif

  di halaman berikutnya.

Ayo Kita
Menalar
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1. Tidak bisa, karena sisi pensil tidak beraturan.
2. Tidak bisa, karena kedua sisi datar pada tutup botol tidak sama, jadi tidak 

mempunyai kesempatan yang sama jika ditos.
3. Fair, karena kesempatan menyalanya dua lampu (kuning dan hijau) sama 

dengan satu lampu (merah) yaitu 30 detik.
4. a.  Bisa, dengan cara ditos
 b.  Bisa, dengan cara masing-masing orang memilih satu kelereng dari 3 

kelereng tersebut secara bersama-sama. Sebelumnya disepakati dulu 
kelereng warna tertentu yang menyebabkan seorang memenangkan 
pemilihan. Dalam hal ini ada kesempatan kedua orang tidak menang, 
ketika kelereng yang dimaksud tidak dipilih salah satu orang.

 c.  Bisa, dengan cara menggelindingkan dadu sekali. Sebelumnya masing-
masing orang diberi kesempatan memilih tiga sisi yang ditebak akan 
muncul.

 d.  Bisa, dengan cara masing-masing orang secara bersama-sama mengam-
bil satu demi satu kelereng dari dalam kantong kantong secara bersa-
maan. Sebelumnya telah disepakati warna kelereng yang menyebabkan 
salah seorang menang.

 e.  Bisa, dengan cara memutar spinner tersebut. Sebelumnya masing-
masing orang memilih 6 warna yang ditebak akan tertunjuk oleh jarum 
spinner.  

5. a.  43 kali
 b.  Kesempatan untuk muncul mata dadu 4 lebih besar dari mata dadu 3. 

Walaupun jawaban siswa berbeda, tetap ditampung untuk diajak diskusi.
 c.  Melihat Tabel 8.9, dari keenam penggelindingan tersebut belum muncul 

mata dadu 3.
 d.  Melihat tabel 8.9, kemungkinan mata dadu 3 muncul  1 kali atau 2 kali 

dari 18 kali penggelindingan.
6. a.  Tidak fair, karena jumlah masing-masing tidak sama, sedangkan kuota 

yang dipilih sama-sama 3.
 b.  Kelas VII-E, karena kesempatan untuk lulusnya lebih besar dari kelas 

lain.

Penyelesaian
Alternatif

  Ayo Kita Menalar Buku Siswa halaman 165
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Minta siswa untuk memecahkan Masalah 4.3. Masalah tersebut untuk memahamkan 
siswa tentang kemungkinan suatu kejadian untuk terjadi. 

Ayo Kita
Berbagi
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Minta siswa untuk melengkapi Tabel  4.11, yaitu tentang kemungkinan kejadian untuk 
terjadi (mustahil, mungkin, atau pasti terjadi).
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Minta siswa untuk mengerjakan Tugas Projek 4.2.

Tugas Projek

1. Mengumpulkan data dengan cara wawancara, angkat, atau observasi di lapa-
ngan. Mengolah data sesuai dengan sajian yang diinginkan.

2. Tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan grafik.

3. Perluang empirik = a
n

4. 60 kali

Merangkum
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1. Beri kesempatan kepada siswa untuk memajang hasil Tugas Projek di kelas.
2. Minta siswa  untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
3. Bisa perlu berikan soal latihan untuk dikerjakan siswa di rumah.
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Soal Pengayaan+=+??
1. Dari 10 kali pengetosan mata uang logam, diperoleh 4 kali muncul gambar.

a.   Tentukan peluang empirik muncul gambar
b.   Tentukan peluang empirik muncul angka 

2 Dari 60 kali penggelindingan sebuah dadu, diperoleh 10 kali muncul mata dadu 1, 
12 kali muncul mata dadu 2,  11 kali muncul mata dadu 3, dan 8 kali muncul mata 
dadu 4.
a.   Tentukan peluang empirik muncul mata dadu kurang dari 4
b.   Tentukan peluang empirik muncul mata dadu lebih dari 4

3. Dadu merah dan kuning digelindingkan bersama-sama.
a.   Tentukan n(A) jika A adalah kejadian muncul mata dadu 1 pada dadu merah 

dan mata dadu ganjil pada dadu kuning
b.  Sebutkan semua titik sampel kejadian jumlah mata dadu merah dengan mata 

dadu kuning adalah 6

4. Dari penggelindingan sebuah dadu, setiap mata dadu mempunyai peluang yang 
sama untuk muncul. Tentukan:
a. peluang muncul mata dadu 5
b. peluang muncul mata dadu bilangan prima
c. peluang muncul mata dadu kurang dari 4

5. Sebuah kantong berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 5 kelereng biru. 
Kemudian diambil sebuah kelereng dari kantong itu.
a.   Tentukan peluang terambil kelereng merah
b.   Tentukan peluang terambil kelereng putih
c.   Tentukan peluang terambil kelereng biru

6. Peluang muncul angka atau gambar dari pengetosan sebuah mata uang logam adalah 
sama.
a.  Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 100 kali
b.  Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 150 kali
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 Frekuensi harapan kejadian A yang dilakuak sebanyak n kali, biasanya dirumuskan 
dengan

 Fh (A) = P(A) × n, P(A) = Peluang kejadian A

7. Sebuah kantong berisi kelereng merah dan putih. Jika peluang terambil kelereng 

merah adalah 1
3

, tentukan

a. frekuensi harapan terambil kelereng merah dari 30 pengambilan
b. frekuensi harapan terambil kelereng putih dari 45 pengambilan

8. Pada eksperimen penggelindingan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu prima 
adalah ....

9. Suatu lomba sepeda hias diikuti peserta sebanyak:
• 10 orang berumur 6 tahun.
• 24 orang berumur 9 tahun
• 16 orang berumur 10 tahun.

 Jika lomba tersebut akan memilih satu orang terbaik, berapa peluang yang akan 
terpilih adalah peserta berumur 9 tahun?

10. Pada eksperimen penggelindingan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu 
kelipatan dua adalah ....

11. Dadu berwana merah dan putih digelindingkan secara bersamaan, sebanyak 36 kali. 
Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah ...

12. Dadu berwana biru dan hijau digelindingkan secara bersamaan, peluang dadu yang 
muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah...

13. Jika sebuah dadu digelindingkan berulang-ulang sebanyak 120 kali, maka frekuensi 
harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah ...

14. Di dalam suatu kaleng terdapat 22 kelereng berwarna merah, 20 kelereng berwarna 
putih, dan 24 kelereng berwarna biru. Jika satu kelereng diambil secara acak maka 
nilai kemungkinan terambil kelereng berwarna putih adalah ....

15. Dalam percobaan penggelindingan dadu sebanyak 450 kali, frekuensi harapan 
muncul mata dadu kurang dari 5 adalah ....
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16. Dua uang logam dengan warna merah dan putih ditos bersama-sama sebanyak 600 
kali. Peluang muncul dua gambar adalah ...

17. Tiga uang logam berbeda warna dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali. 
Frekuensi harapan munculnya 1 gambar 2 angka adalah ...

18. Buatlah suatu soal tentang eksperimen dua dadu yang jawabanya adalah peluang 

kejadian A = 1
2

19. Buatlah suatu soal tentang eksperimen dua dadu yang jawabanya adalah frekuensi 
harapan kejadian A adalah 1.

20. Kamu adalah manager TIMNAS INDONESIA U-16. Suatu ketika TIMNAS 
bertanding di Final piala ASIA melawan MALAYSIA. Suatu ketika saat pertandingan 
sedang berjalan, pada menit ke 89 TIMNAS mendapatkan hadiah PENALTI. Skor 
sementara adalah 2 – 2. Pemain yang siap menendang adalah EVAN DIMAS, 
ILHAM, MALDINI, dan MUCHLIS. Seandainya kamu disuruh untuk menentukan 
penendang penalti tersebut, siapakah yang akan kamu tunjuk agar TIMNAS meraih 
kemenangan. Berikut catatan tendangan penalty keempat pemain tersebut.

 

Nama Penalti (kali) Masuk Terblok Kiper Melenceng

Evan Dimas 20 16 2 2

Ilham 18 14 2 2

Maldini 17 12 4 1

Muchlis 15 11 3 1
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Akar kuadrat Akar kuadrat adalah salah satu dari dua faktor yang sama 
dari suatu bilangan. Contoh, 9   = 3 karena 32 = 9.

Anggota himpunan Suatu objek dalam suatu himpunan.

Belah ketupat Suatu jajargenjang dengan empat sisi yang sama 
panjang.

Bentuk aljabar Ekspresi yang terdiri atas satu atau lebih bilangan dan 
variabel serta satu atau lebih operasi hitung. Contoh, –x 
+ 2y dan b2.

bilangan bulat Bilangan bulat adalah himpunan bilangan cacah dan 
lawan-lawannya. Contoh, { ..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}.

bilangan cacah Bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, .... Misal, 4, 125, dan 
2.947 semuanya adalah bilangan cacah.

Bilangan pokok Apabila suatu bilangan ditulis dalam bentuk 
perpangkatan, bilangan yang digunakan sebagai faktor 
disebut bilangan pokok. Contoh: 54 = 5 × 5 × 5 × 5. 5 
adalah bilangan pokok.

Bilangan prima  Suatu bilangan yang memiliki tepat dua faktor, 1 dan 
bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Contoh: 13 
adalah bilangan prima faktornya adalah 1 dan 13.

Bilangan real Bilangan yang dinyatakan dalam bentuk  a
b

,  a, b ∈ 

bilangan bulat dan b ≠ 0; himbunan bilangan real 
dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau garis 
bilangan. Misal, A adalah himpunan bilangan real 
yang kurang dari lebih dari –4 dan kurang dari atau 
sama dengan 2 dapat dinyatakan A = {x | –4 < x ≤ 2}.

 –4 2

Glosarium
A...
B...
C...
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Bruto Berat kotor; berat barang dengan kemasan.

Busur derajat  Alat yang dipakai untuk mengukur sudut.

Desimal Bilangan yang menggunakan nilai tempat dan koma 
desimal untuk menunjukkan persepuluhan, perseratusan, 
perseribuan dll. Contoh: 3,47.

Desimal berulang  Desimal berulang adalah desimal yang satu atau 
serangkaian angkanya terus berulang. Contoh: 0,888888 
… = 0, .

Desimal setara  Bilangan-bilangan desimal yang memiliki nilai yang 
sama disebut desimal setara. Contoh: 0,6 = 0,60. 
Desimal tidak berulang Bilangan desimal yang terputus. 
Contoh: 0,6 dan 0,7265.

Dilatasi Transformasi yang mengubah ukuran sebuah objek.

Diagram Venn Suatu representasi grafis dari suatu himpunan atau 
himpunan-himpunan.

Diskon Potongan harga suatu barang.

Faktor Satu bilangan merupakan faktor bilangan lain bila 
bilangan tersebut membagi habis bilangan kedua. 
Contoh: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 adalah faktor dari 
36.

Faktorisasi prima  Penulisan bilangan komposit sebagai hasil kali faktor-
faktor primanya disebut faktorisasi prima. Contoh: 
Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 × 3 × 5.

FPB  Faktor persekutuan terbesar dua bilangan atau lebih 
adalah faktor terbesar dri semua dari dua bilangan 
tersebut. Contoh: FPB dari 12 dan 30 adlah 6.

 Gabungan dari himpunan A dan himpunan B Himpunan 
yang memuat elemen-elemen ini yang paling sedikit 
satu dari Adan B.

Gambar skala  Gambar benda yang diperbesar atau diperkecil 
sebanding dengan gambar semula. Contoh: Peta adalah 
gambar skala.
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Garis Lintasan lurus tanpa akhir dalam dua arah berlawanan.

Garis bagi  Garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan 
membagi sudut tersebut atas dua bagian yang sama.

Garis berat  Garis yang ditarik titik sudut segitiga dan melalui titik 
tengah sisi di hadapannya.

Garis bilangan  Garis untuk mewakili bilangan.

Garis sumbu  Garis yang ditarik tegak lurus dari titik tengah suatu sisi.

Garis tinggi Garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang 
tegak lurus terhadap sisi di depan sudut tersebut.

Garis sejajar Dua garis di suatu bidang yang tidak berpotongan.

Himpunan semesta  Himpunan yang memuat semua objek dibawah 
pertimbangan.

Himpunan berhingga  Suatu himpunan dengan n elemen di mana n adalah 
suatu bilangan bulat tak negatif Himpunan tak berhingga 
Suatu himpunan yang anggotanya tak berhingga.

Identitas penjumlahan  Jumlah setiap bilangan dan 0 adalah bilangan itu 
sendiri. Contoh: a + 0 = a.

Identitas perkalian  Hasilkali 1 dan setiap bilangan adalah bilangan itu 
sendiri. Contoh: a(1) = a.

Irisan dari A dan B  Himpunan yang memuat elemen-elemen ini yang di A 
dan B.

Jajargenjang  Suatu segiempat dengan kedua pasang sisi yang 
berhadapan sejajar.

Kalimat terbuka  Kalimat yang belum mempunyai nilai kebenaran.

Kardinalitas S  Banyaknya elemen di S.

Kelipatan  Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali dari bilangan 
tersebut dengan bilangan cacah tidak nol. Contoh: 
Kelipatan dari 13 adalah 13, 26, 39, 52, dan seterusnya.

Koefisien Contoh: Pada y = 2x – 3, 2 adalah koefisien x.

Komplemen A  Himpunan elemen-elemen di himpunan semesta yang 
tidak di A.
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Konstanta  Suku yang tidak memuat variabel. Contoh: Pada y = 2x 
– 3, -3 adalah konstanta.

KPK  Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dua bilangan atau 
lebih adalah kelipatan terkecil dari keduanya. Contoh: 
KPK dari 3 dan 5 adalah 15.

Laju  Laju adalah rasio yang membandingkan dua kuantitas 
yang berbeda satuan. Contoh: Harga premium adalah 
Rp4.500,00 per 1 liter.

Lawan bilangan  Bilangan-bilangan yang berjarak sama dari nol pada 
garis bilangan tetapi berbeda arah; bilangan-bilangan 
berlawanan. Contoh: –17 dan 17 adalah berlawanan 
satu sama lain.

Layang-layang  Segiempat yang memiliki dua pasang sisi kongruen 
(sama panjang), tetapi sisi-sisinya yang berhadapan 
tidak perlu kongruen.

Netto berat bersih barang tanpa kemasan.

Nilai mutlak Jarak bilangan dari nol pada garis bilangan disebut nilai 
mutlaknya. Contoh: Nilai mutlak dari –3 adalah 3 karena 
–3 berjarak 3 satuan dari nol pada garis bilangan. Nilai 
mutlak dari –3 disimbolkan |–3| = 3.

Notasi ilmiah  Bilangan yang ditulis dalam bentuk hasilkali bilangan 
yang lebih besar dari atau sama dengan 1 dan kurang 
dan perpangkatan 10. Contoh: 37.000.000 dalam notasi 
ilmiah ditulis sebagai 3,7 x 107.

Pangkat   Pangkat menunjukkan pada kita berapa kali suatu 
bilangan pokok digunakan sebagai faktor. Contoh: 34 = 
3 × 3 × 3 × 3.

Pecahan  Bilangan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan 
dilambangkan dengan   a

b
, b ≠ 0. Contoh:  1

3
 dan  2

3
.

Pecahan murni, biasa  Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Contoh 
: 1

3
 dan  2

3
.

Pecahan senilai Pecahan-pecahan yang sama nilainya disebut pecahan 
senilai. Contoh:  3 6

8 16
= .
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Pecahan tersederhana Suatu pecahan disebut paling sederhana apabila 
pembilang dan penyebut hanya memiliki satu faktor 
persekutuan, yaitu 1. Contoh:  3

5
 adalah bentuk paling 

sederhana dari  18
30

.

Pecahan campuran Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contoh: 
7
5

 dan 13
11

 .

Pembilang  Bilangan pada bagian atas pada pecahan. Contoh: 3
5

  , 3 
disebut pembilang.

Pengubinan (tesselation)  Pola yang menutipi bidang datar dengan 
mentransformasikan bangun yang sama atau berbeda 
sehingga tidak ada yang tumpang tindih atau tidak ada 
daerah yang kosong.

Penyebut  Bilangan pada bagian bawah pada pecahan. Contoh: 3
5

 
, 5 disebut penyebut.

Penyelesaian persamaan Suatu nilai variabel yang membuat persamaan menjadi 
benar disebut penyelesaian persamaan tersebut. Contoh: 
4 adalah penyelesaian dari x + 5 = 9.

Perbandingan Hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek 
dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama, 
dinyatakan oleh dua bilangan yang dihubungkan oleh 
titik dua (:), pecahan, atau persen. Sering disebut 
sebagai rasio. Contoh: Perbandingan dari 3 terhadap 4 
dapat ditulis sebagai 3: 4 atau  3

4
. 3 dan 4 disebut unsur 

dari perbandingan.

Pernyataan  Kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak 
keduanya. Contoh: 3 + 2 = 5 (bernilai benar), 3 + 2 = 6 
(bernilai salah).

Persamaan  Dua ekspresi aljabar yang dihubungkan dengan sama 
dengan. Contoh: x + y = 5.

Persamaan linear  Persamaan disebut persamaan linear apabila grafik 
semua penyelesaiannya terletak pada sebuah garis. 
Contoh: y = x + 3 adalah linear karena grafik semua 
penyelesaian terletak pada satu garis.
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Persamaan senilai  Apabila bilangan sama ditambahkan pada atau 
dikurangkan dari masing-masing ruas persamaan, 
hasilnya adalah persamaan ekuivalen. Contoh: (23 + x) 
-23 =34 -23 ekivalen dengan (23 + x) = 34.

Persegi   Suatu persegipanjang dengan empat sisi kongruen 
(sama panjang).

Persegipanjang  Suatu jajargenjang dengan dua sisi yang sejajar sama 
panjang dan besar keempat titik sudutnya 90o.

Persen  perbandingan yang membandingkan suatu bilangan 
terhadap 100. Contoh: 76 dari 100 adalah 76 persen atau 
76%.

Pertidaksamaan  Kalimat terbuka yang menggunakan simbol <, d”, >, 
atau e” untuk membandingkan dua kuantitas. Contoh: x 
+ 12d” 34.

Proporsi  Suatu persamaan dalam bentuk = yang menyatakan 
bahwa dua rasio adalah ekivalen. Contoh:  2

5 10
x

= .

Segi empat  Bangun datar sederhana bersisi empat.

Segitiga  Bangun datar sederhana bersisi tiga.

Refelksi Transformasi yang mencerminkan setiap titik pada 
gambar terhadap titi atau garis tertentu.

Rotasi Transformasi yang memutar setiap titik pada gambar 
sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap.

Ruas garis (segmen)  Himpunan bagian dari titik-titik pada suatu garis yang 
memuat setiap dua titik berbeda dari garis titik-titik di 
antaranya.

Rugi Keadaan penjual dimana harga penjualan lebih kecil 
dari pada harga pembelian Selisih dari himpunan A dan 
himpunan B. Himpunan yang memuat elemen-elemen 
di A tetapi bukan di B.

Sifat asosiatif  Cara pengelompokan tiga bilangan untuk dijumlahkan 
atau dikalikan tidak mengubah jumlah atau hasilkalinya. 
Untuk sebarang bilangan a, b, dan c, (a + b) + c = a + (b 
+ c), and (a × b) × c = a × (b × c). Contoh: (2 + 3) + 4 
= 2 + (3 + 4) atau (2×3) × 5 = 2 × (3 × 5).
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Sifat distributif  Untuk mengalikan suatu jumlah dengan suatu 
bilangan, kalikan masing-masing bilangan yang 
dijumlahkan dengan bilangan di luar kurung. Untuk 
setiap bilangan a, b, dan c, a (b + c) = (a × b) + (a × 
c) dan a × (b – c) = a × b – a × c. 

 Contoh: 2(5 + 3) = (2 × 5) + (2 × 3) dan 2(5 – 3) = (2 
× 5) – (2 × 3)

Sifat kesamaan  Apabila kita mengurangkan bilangan yang Pengurangan 
sama dari masing-masing ruas persamaan, kedua ruas 
tetap sama. Untuk setiap bilangan a, b, dan c, jika a = b, 
maka a – c = b – c. Contoh: jika x = 3, maka x – 2 = 3 – 2.

Sifat kesamaan  Apabila kita menambahkan bilangan yang Penjumlahan 
sama pada masing-masing ruas persamaan, kedua ruas 
tetap sama. Untuk setiap bilangan a, b, dan c, jika a = 
b, maka a + c = b + c. Contoh: jika x = 3, maka x + 2 
= 3 + 2.

Sifat kesamaan perkalian Apabila kita menambahkan bilangan yang sama pada 
masing-masing ruas persamaan, kedua ruas tetap sama. 
Untuk setiap bilangan a, b, dan c, jika a = b, maka a × 
c = b × c.

 Contoh: jika x = 3, maka x × 5 = 3 × 5.

Sifat komutatif  Urutan dua bilangan dijumlahkan atau dikalikan tidak 
mengubah jumlah atau produknya. Untuk setiap bilangan 
a dan b, a + b = b + a dan ab = ba. Contoh: 2 + 3 = 3 + 2 
atau 2 × 3 = 3 × 2

Sinar  Himpunan bagian dari suatu garis yang memuat suatu 
titik tertentu dan semua titik pada salah satu sisi dari 
titik tersebut. Titik yang diberikan disebut titik akhir 
dari sinar itu.

Sudut  Gabungan dua sinar berbeda yang tidak terletak pada 
satu garis dengan satu titik pangkal.

Statistika cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
dan menyajikan suatu data.

Suku banyak  Suku tunggal atau jumlah dari beberapa suku tunggal. 
Contoh: 3a2 + 8 dan a2 – 4a + 3.
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Suku dua  Suku banyak yang terdiri atas dua suku. Contoh: 3a2 + 
8.

Suku tunggal  Suku banyak yang terdiri atas satu suku. Contoh: –4a.

Suku-suku sejenis  Suku-suku yang mempunyai variabel yang sama dengan 
pangkat yang sama pula.  

 Contoh: 8y, –4y, and 0,1y

Tara Berat kemasan; selisih antara Bruto dan Netto.

Titik  Menyatakan posisi, tidak memiliki ukuran.

Transformasi Mengubah posisi setiap titik suatu objek dengan 
memindah, mencerminkan, menggeser tanpa mengubah 
bentuk objek. (lihat Refleksi, Translasi, Rotasi, dan 
Dilatasi).

Translasi Menggeser setiap titik suatu objek dengan arah dan 
jarak yang sama.

Trapesium  Suatu segi empat yang satu pasang sisinya sejajar. Sisi-
sisi sejajar itu disebut alas dari trapesium.

Untung keadaan penjual dimana harga penjualan lebih besar 
dari pada harga pembelian.

Variabel  Huruf atau simbol lain yang digunakan untuk mewakili 
bilangan atau nilai yang tidak ditentukan.

 Contoh: Dalam persamaan y = 2x –3, x dan y adalah 
variabel.


