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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik operasi hitung bilangan bulat di kelas VI (Sekolah
Dasar kelas tinggi). Dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi bilangan
bulat dan operasinya daam kehidupan sehari-hari sehingga dapat
memotivasi peserta didik mempelajari topik ini, bahan bacaan tentang
bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat, soal-soal tes USBN di tiga
tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, Contoh aktivitas
pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas, Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan contoh
pengembangan soal HOTS.
Pembahasan pada unit ini diawali dengan pembahasan terkait konsep
bilangan bulat itu sendiri. Penguasaan terkait konsep bilangan bulat menjadi
prasyarat untuk mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Namun
berdasarkan soal-soal yang sering muncul di USBN, aktivitas yang diberikan
di unit ini hanya aktivitas terkait operasi hitung bilangan bulat yang meliputi
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun
aktivitas terkait konsep bilangan bulat dapat Saudara pelajari dari referensi
lain.
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Dengan mempelajari unit ini, diharapkan guru dapat memiliki dasar
pengetahuan

dan

mempunyai

insipirasi

dalam

meningkatkan

kemampuannya mengelola pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada topik
operasi hitung bilangan bulat serta menyusun penilaiannya di kelas yang
diampu.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Pada dasarnya unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan KD 3.2 dan
KD 4.2, namun sebelum mempelajari KD tersebut peserta didik harus
menguasai terlebih dahulu KD 3.1. dan KD 4.1. Oleh karenanya, pada bagian
ini dituliskan juga KD 3.1. dan KD 4.1. beserta target dan indikator
pencapaian kompetensinya. Adapun untuk pembahasan selanjutnya akan
lebih berfokus pada KD 3.2. dan KD 3.4. saja sesuai dengan soal-soal yang
sering keluar di USBN.
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KD PENGETAHUAN
1

3.1. Menjelaskan bilangan bulat negatif
(termasuk menggunakan garis

Menjelaskan

bilangan

bulat

negatif

(termasuk menggunakan garis bilangan)

bilangan)
KD KETERAMPILAN
1

4.1. Menggunakan konsep bilangan bulat

Menggunakan konsep bilangan bulat

negatif (termasuk mengggunakan

negatif (termasuk mengggunakan garis

garis bilangan) untuk menyatakan

bilangan) untuk menyatakan situasi

situasi sehari-hari

sehari-hari

KD PENGETAHUAN
2

3.2. Menjelaskan dan melakukan operasi

1. Menjelaskan operasi penjumlahan

penjumlahan, pengurangan,

yang melibatkan bilangan bulat

perkalian, dan pembagian yang

negatif

melibatkan bilangan bulat negatif

2. Menjelaskan operasi pengurangan
yang melibatkan bilangan bulat
negatif
3. Menjelaskan operasi perkalian yang
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melibatkan bilangan bulat negatif
4. Menjelaskan operasi pembagian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
5. Melakukan operasi penjumlahan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
6. Melakukan operasi pengurangan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
7. Melakukan operasi perkalian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
8. Melakukan operasi pembagian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
KD KETERAMPILAN
2

4.2. Menyelesaikan masalah yang

1.

Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan operasi

berkaitan dengan operasi

penjumlahan, pengurangan,

penjumlahan yang melibatkan

perkalian, dan pembagian yang

bilangan bulat negatif dalam

melibatkan bilangan bulat negatif

kehidupan sehari-hari

dalam kehidupan sehari-hari

2.

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
pengurangan yang melibatkan
bilangan bulat negatif dalam
kehidupan sehari-hari

3.

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi perkalian
yang melibatkan bilangan bulat
negatif dalam kehidupan sehari-hari

4.

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi pembagian
yang melibatkan bilangan bulat
negatif dalam kehidupan sehari-hari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
KD Pengetahuan
3.1. Menjelaskan bilangan bulat negatif

KD Keterampilan
4.1. Menggunakan konsep bilangan bulat

(termasuk menggunakan garis

negatif (termasuk mengggunakan garis

bilangan)

bilangan) untuk menyatakan situasi
sehari-hari

IPK Pendukung:

IPK Pendukung:

-

-

IPK Kunci:

IPK Kunci:

3.1.1 Membaca lambang bilangan negatif

4.1.1 Menyebutkan contoh penerapan

3.1.2 Mencontohkan bilangan negatif

bilangan negatif dalam kehidupan

3.1.3 Membandingkan bilangan negatif

sehari-hari

IPK Pengayaan:

IPK Pengayaan:

3.1.4 Mengurutkan bilangan bulat

-

3.2. Menjelaskan dan melakukan operasi

4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan

penjumlahan, pengurangan, perkalian,

dengan operasi penjumlahan,

dan pembagian yang melibatkan

pengurangan, perkalian, dan pembagian

bilangan bulat negatif

yang melibatkan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari

IPK Pendukung:

IPK Pendukung:

-

-

IPK Kunci:

IPK Kunci:

3.2.1 Menjelaskan hasil penjumlahan yang

4.2.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan

melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.2 Menjelaskan hasil pengurangan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.3 Menjelaskan hasil perkalian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.4 Menjelaskan hasil pembagian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.5 Menentukan hasil penjumlahan yang

dengan operasi penjumlahan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari
4.2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan operasi pengurangan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari
4.2.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
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melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.6 Menentukan hasil pengurangan yang
melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.7 Menentukan hasil perkalian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
3.2.8 Menentukan hasil pembagian yang
melibatkan bilangan bulat negatif

dengan operasi perkalian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari
4.2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan operasi pembagian yang
melibatkan bilangan bulat negatif
dalam kehidupan sehari-hari

IPK Pengayaan:

IPK Pengayaan:

3.2.9 Menentukan hasil operasi campuran

4.2.5 Membuat contoh permasalahan dalam

yang melibatkan bilangan bulat

kehidupan sehari-hari yang berkaitan

negatif

dengan operasi hitung campuran
bilangan bulat
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A. Bilangan Bulat dalam Kehidupan
Bilangan bulat ada dalam kehidupan di sekitar kita. Pernahkah Saudara
mendengar bahwa daging dapat disimpan selama beberapa bulan pada suhu
18C?

Gambar 1. Daging dalam Freezer
Sumber: https://www.dictio.id/t/tips-menyimpan-daging-di-freezer/82038

Perhatikan pula gambar berikut.

Gambar 2. Cuaca di Puncak Jayawijaya
Sumber: https://freemeteo.co.ic
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Gambar 2. di atas menunjukkan kondisi suhu udara di Puncak Jayawijaya,
Papua pada tanggal 12 Maret 2019.
Bagaimana dengan kutipan informasi di bawah ini?

Gambar 3. Gunung Api Banua Wuhu
Sumber; http://infopendaki.com/daftar-gunung-api-bawah-laut-di-indonesia/

Berdasarkan kutipan informasi di atas, Puncak Gunung Api Banua Wuhu
berada 5 meter di bawah permukaan laut atau berada di kedalaman 5m.
Dari beberapa informasi di atas, apakah yang dimaksud dengan suhu 18C,
suhu 8C dan kedalaman 5m ?
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B. Operasi Hitung Bilangan Bulat
Perhatikan permasalahan berikut.
Permasalahan 1:
Suhu udara di Siberia pagi hari –6°C. Pada siang hari suhu naik 19°C. Malam
harinya suhu turun 11°C. Berapa suhu udara malam hari di tempat itu?
Permasalahan 2:
Ujian masuk sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta menerapkan
aturan penilaian sebagai berikut: jika jawaban benar mendapat skor 4, jika
jawaban salah mendapat skor 2, dan jika tidak menjawab mendapat skor 0.
Peserta ujian yang diterima adalah peserta dengan nilai paling sedikit 80.
Dari 30 soal matematika dasar yang diberikan, Zahra dapat menjawab
dengan benar sebanyak 18, tidak menjawab sebanyak 3 soal. Apakah Zahra
diterima? Mengapa?
Bagaimana cara menyelesaikan dua permasalahan di atas? Permasalahan di
atas merupakan salah satu contoh penerapan konsep operasi hitung bilangan
bulat yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
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Berikut adalah contoh soal-soal USBN tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018
dan soal tryout persiapan USBN 2019 yang berkaitan dengan materi Operasi
Hitung Bilangan Bulat sesuai Kompetensi Dasar 3.2. Menjelaskan dan
melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
yang melibatkan bilangan bulat negatif. Soal-soal ini disajikan agar dapat
dijadikan

sebagai

sarana

berlatih

bagi

peserta

didik

dalam

menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi Operasi Hitung
Bilangan Bulat.
Soal USBN Tahun 2016
No.
1

Soal
Hasil dari 450 125 + (130) adalah ...
A. 455
B. 225
C. 205
D. 195

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Bilangan 450, 125 dan 130

Ditanyakan

:

Hasil operasi hitung dari 450 125 + (130)

Materi yang
dibutuhkan

: 1. Operasi penjumlahan bilangan bulat
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No.

Soal
2. Operasi pengurangan bilangan bulat
3. Operasi campuran bilangan bulat

2

Sepotong daging dalam kulkas bersuhu 3C. Daging tersebut dipanaskan di
atas api sehingga suhunya rata-rata naik 8C setiap 2 menit. Suhu daging
setelah dipanaskan selama 6 menit adalah ...
A. 14C
B. 21C
C. 24C
D. 27C

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Suhu daging dalam kulkas = 3C
Kenaikan suhu daging ketika dipanaskan = 8C setiap 2 menit

Ditanyakan

:

Suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit

Materi yang
dibutuhkan

:

1. Operasi penjumlahan bilangan bulat
2. Operasi perkalian bilangan bulat
3. Operasi pembagian bilangan bulat
4. Operasi campuran bilangan bulat

Soal USBN Tahun 2017
No.
1

Soal
Hasil 1.224 ∶ (−12) × (−9) = ⋯.
A. 918
B. 108
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No.

Soal
C. 108
D. 918

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Bilangan 1.224, 12, dan 9

Ditanyakan

:

Hasil operasi hitung dari 1.224 ∶ (−12) × (−9)

Materi yang
dibutuhkan

: 1. Operasi perkalian bilangan bulat
2. Operasi pembagian bilangan bulat
3. Operasi campuran bilangan bulat

2

Suhu es krim di lemari es mula-mula 3C. Lalu es krim tersebut
dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2C. Suhu es
krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah ...
A. 5C
B. 8C
C. 13C
D. 21C

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Suhu es krim dalam kulkas = 3C
Kenaikan suhu es krim = 2C setiap 4 menit

Ditanyakan

:

Suhu es krim setelah dikeluarkan selama 16 menit
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No.

Soal

Materi yang
dibutuhkan

: 1. Operasi penjumlahan bilangan bulat
2. Operasi perkalian bilangan bulat
3. Operasi pembagian bilangan bulat
4. Operasi campuran bilangan bulat

Soal USBN Tahun 2018
No.
1

Soal
Hasil 4.896: (−16) × (−29) = ⋯
A. 8.874
B. 1.044
C. 1.044
D. 8.874

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Bilangan 4.896, 16, dan 29

Ditanyakan

:

Hasil operasi dari 4.896: (−16) × (−29)

Materi yang
dibutuhkan

: 1. Operasi perkalian bilangan bulat
2. Operasi pembagian bilangan bulat
3. Operasi campuran bilangan bulat

2

Anisa melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air
bersuhu 13C. Selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu,
sehingga suhu air turun 19C. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di
tempat terbuka. Selama di tempat terbuka suhu air naik rata-rata 3C setiap
4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit
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adalah ...
A. 6C
B. 3C
C. 3C
D. 13C
Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Suhu air mula-mula = 13C
Penurunan suhu air setelah dimasuki es batu = 19C
Kenaikan suhu air ditempat terbuka = 3C setiap 4 menit

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit
1. Operasi penjumlahan bilangan bulat
2. Operasi pengurangan bilanngan bulat
3. Operasi perkalian bilangan bulat
4. Operasi pembagian bilangan bulat
5. Operasi campuran bilangan bulat

Soal Tryout persiapan USBN 2019
No.

Soal

1

Bintang mampu menjawab benar 37 soal dari 60 butir soal olimpiade
matematika. Bintang mendapat skor 95. Aturan penskoran adalah setiap
jawaban benar mendapat skor 3, jawaban salah skor (2) dan tidak dijawab
skor 0. Tentukan banyak soal yang tidak dijawab Bintang!

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3
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Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.5 Menentukan operasi campuran bilangan bulat

Diketahui

:

Jumlah soal = 60
Jumlah jawaban benar = 37
Skor jawaban benar = 3
Skor jawaban salah = 2
Skor tidak dijawab = 0
Skor total yang diperoleh = 95

Ditanyakan

:

Banyaknya soal yang dijawab salah

Materi yang
dibutuhkan

: 1. Operasi penjumlahan bilangan bulat
2. Operasi pengurangan bilanngan bulat
3. Operasi perkalian bilangan bulat
4. Operasi pembagian bilangan bulat
5. Operasi campuran bilangan bulat
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas-aktvitas yang diberikan pada bagian ini merupakan salah satu
alternatif yang dapat dilakukan untuk membelajarkan konsep operasi hitung
bilangan bulat, merujuk pada KD 3.2. Namun sebelum melakukan aktivitas
tersebut, peserta didik harus menguasai KD 3.1 terlebih dahulu, yaitu tentang
konsep bilangan negatif. Pengenalan konsep bilangan negatif dapat diawali
dengan memberikan contoh aplikasi bilangan negatif dalam kehidupan
sehari-hari, seperti kedalaman puncak gunung di bawah laut dari permukaan
laut, suhu udara di puncak Jaya Wijaya, Papua dan sebagainya. Selanjutnya
peserta didik dibawa menuju matematika formal, bahwa bilangan bulat
terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli, nol, dan bilangan bulat
negatif. Jika diletakkan pada garis bilangan maka kedudukan bilangan bulat
seperti gambar berikut.

Salah satu contoh aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk
memantapkan pemahaman peserta didik terkait konsep bilangan bulat
adalah guru menyiapkan peraga klasikal garis bilangan dengan titik nol,
kemudian membagikan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif
kepada peserta didik, selanjutnya meminta peserta didik maju ke depan
untuk meletakkan bilangan bulat sesuai tempatnya. Tahap selanjutnya guru
dapat memberikan aktivitas agar peserta didik dapat membandingkan dan
mengurutkan bilangan bulat.
Pada USBN tiga tahun terakhir, soal yang mengevaluasi khusus KD 3.1. tidak
ada, sehingga pada bagian ini lebih fokus pada aktivitas untuk
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membelajarkan KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu terkait operasi hitung bilangan
bulat.
Aktivitas pembelajaran dalam unit ini terdiri dari tiga aktivitas yaitu: 1)
Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat, 2) Perkalian dan Pembagian
Bilangan Bulat, dan 3) Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat. Model
pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran 1) dan 2) dalam
contoh ini adalah model discovery learning dengan sintak sebagai berikut.
1.

Pemberian rangsangan (Stimulation)

2.

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)

3.

Pengumpulan data (Data Collection)

4.

Pengolahan Data (Data Processing)

5.

Pembuktian (Verification)

6.

Menarik simpulan (Generalization)

Adapun .model pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran
3) adalah model problem-based learning dengan sintak sebagai berikut.
1.

Orientasi peserta didik pada masalah

2.

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar

3.

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok

4.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

5.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Saudara dapat menggunakan model pembelajaran lain yang lebih sesuai
dengan kondisi peserta didik Saudara di kelas.

Aktivitas 1: Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat
Aktivitas

1

dikembangkan

berdasarkan

KD

3.2,

yaitu

membelajarkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Tujuan aktivitas 1:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat

30

bagaimana
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2.

menentukan hasil pengurangan bilangan bulat

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1. Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
2.

Guru memberikan permasalahan dan meminta peserta didik untuk
memperhatikan permasalahan yang diberikan (Stimulation)
Contoh permasalahan:
Suhu udara pagi hari di Siberia–9°C. Pada siang hari suhu naik 15°C. Suhu
udara siang hari di tempat itu adalah ...

3.

Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
berpikir tingkat tinggi dalam menjawabnya, diantaranya:
a. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas?
b. Informasi apa yang kamu punya?
c. Bagaimana cara menentukan solusinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk membantu peserta didik pada
tahap mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini peserta didik
diharapkan

menjawab

bahwa

untuk

menentukan

solusi

dari

permasalahan di atas adalah dengan cara menjumlahkan 9 dengan 15,
atau 9 + 15.
4.

Guru menyiapkan alat peraga keping muatan sesuai kebutuhan

5.

Guru mengajak peserta didik melakukan peragaan penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat menggunakan alat peraga keping muatan
secara klasikal. Sebelumnya guru memberikan penjelasan terkait alat
peraga keping muatan dan bagaimana menggunakannya.
Keping muatan merupakan peraga berbentuk persegi dengan tanda“+”
untuk mewakili keping positif, dan bertanda “–“ untuk mewakili keping
negatif.
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mewakili +1
mewakili 1
mewakili +3
mewakili 2

Sedangkan bilangan nol diwakili oleh pasangan keping positif dan keping
negatif.

Contoh:
3 + (4) = ... (tiga keping positif digabung dengan empat keping negatif)

Setelah digabung, tiga pasang keping bernilai
nol, hasilnya tersisa satu keping negatif, atau
ditulis 1.
Bernilai nol

Selain keping muatan, guru juga dapat menggunakan alat peraga lain
seperti manik-manik beda warna, kancing beda warna, garis bilangan
atau yang lainnya.
6.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 - 5
orang.

7.

Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1 dan peraga
keping muatan kepada setiap kelompok.
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8.

Pada tahap pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data, setiap
kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja yang sudah
disiapkan guru tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

9.

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan ketika peserta didik dituntun
oleh LKPD 1 untuk dapat menyimpulkan sendiri bagaimana hasil operasi
hitung penjumlahan jika:
a. bilangan pertama adalah bilangan positif, bilangan kedua adalah
bilangan negatif.
b. bilangan pertama adalah bilangan negatif dan bilangan kedua
bilangan positif
c. kedua bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan negatif
Selain itu peserta didik juga dituntun untuk menyimpulkan sendiri
bagaimana hasil pengurangan jika:
a. kedua bilangan adalah bilangan positif, dengan bilangan kedua lebih
kecil dari bilangan pertama.
b. kedua bilangan adalah bilangan positif, dengan bilangan kedua lebih
besar dari bilangan pertama
c. bilangan pertama adalah bilangan negatif, bilangan kedua adalah
biangan positif
d. bilangan pertama adalah bilangan negatif, bilangan kedua adalah
bilangan negatif

10. Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian LKPD, kelompok lain memperhatikan dan menanggapi jika
ada yang berbeda hasilnya.
11. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi terhadap
proses penyelesaian masalah.
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Aktivitas 2: Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat
Aktivitas 2 ini juga dikembangkan berdasarkan KD 3.1, berfokus pada
bagaimana membelajarkan perkalian dan pembagian bilangan bulat.
Tujuan aktivitas 2:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menentukan hasil perkalian bilangan bulat

2.

menentukan hasil pembagian bilangan bulat

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1. Berikan

permasalahan

dan

mintalah

peserrta

didik

untuk

memperhatikan permasalahan yang diberikan (Stimulation)
Contoh permasalahan:
Ujian masuk sebuah Perguruan Tinggi Swasta menerapkan aturan
penilaian sebagai berikut: jika jawaban benar mendapat skor 4, jika
jawaban salah mendapat skor 2, dan jika tidak menjawab mendapat skor
0. Dari 60 soal matematika dasar yang diberikan, Zahra menjawab salah
sebanyak 4 soal, berapa skor jawaban salah yang diperoleh Zahra?
2. Pada tahap identifikasi masalah, Guru dapat membantu/memancing
dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, diantaranya:
a. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjawab pertanyaan di atas?
b. Informasi apa saja yang kamu ketahui?
c. Bagaimana cara menghitung skor jawaban salah yang diperoleh
Zahra?
Pada tahap ini peserta didik diharapkan/diarahkan menjawab bahwa
untuk menyelesaiakan permasalahan di atas banyaknya soal yang salah
dikaliakan dengan skor salah, atau 4 ( 2).
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3.

Guru menyiapkan peraga garis bilangan klasikal dan model (katak,
orang-orangan, tokoh kartun atau yang lainnya) sesuai yang dibutuhkan

4.

Guru mengajak peserta didik melakukan percobaan peragaan perkalian
menggunakan garis bilangan. Sebelumnya guru memberi penjelasan
aturan main dari peragaan tersebut.
Aturan main penggunaan peraga garis bilangan untuk perkalian
bilangan bulat:
a.

a  b; a adalah pengali, b adalah bilangan yang dikali

b.

Pada posisi awal, benda/model terletak pada bilangan nol
menghadap sesuai tanda bilangan yang dikali.
 Bilangan yang dikali positif berarti benda/model menghadap ke
arah bilangan positif.
 Bilangan yang dikali negatif berarti benda/model menghadap ke
arah bilangan negatif

c.

Pengali menunjukkan banyak langkah yang harus dilakukan.
• Pengali positif dimaknai melangkah maju
• Pengali negatif dimaknai melangkah mundur

d.

Nilai positif bilangan yang dikali menunjukkan banyak loncatan
untuk setiap langkah.

Contoh:
3 × (–2) = ...
Penyelesaian:
•

Posisi awal model pada bilangan nol menghadap bilangan negatif
(bilangan yang dikali adalah –2)

•

Maju sebanyak tiga langkah (pengali adalah 3), dengan dua loncatan
untuk setiap langkah (nilai positif bialangan yang dikali adalah 2)
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Perhatikan bahwa posisi akhir model pada bilangan –6, yang
menunjukkan hasil perkalian. Dengan demikian diperoleh 3  (–2) = –6.
Aturan main penggunaan peraga garis bilangan untuk pembagian
bilangan bulat:
a. a : b; a adalah bilangan yang dibagi, b adalah bilangan pembagi
b. Pada posisi awal, benda/model terletak pada bilangan nol
menghadap sesuai tanda bilangan pembagi (b).


Jika b positif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan
positif.



Jika b negatif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan
negatif

c. Nilai positif pembagi (|𝑏|) menunjukkan banyak loncatan dalam
setiap langkah
d.

Bilangan yang merupakan hasil pembagian ditentukan dari jumlah
langkah yang harus dilakukan.

e.

Jenis bilangan hasil pembagian ditentukan oleh arah atau maju
mundurnya model, jika maju maka positif, jika mundur maka negatif

Contoh:
4 : (2) = ...
Bilangan pembagi adalah 2, berarti model di titik nol menghadap
bilangan negatif.
Untuk mencapai bilangan 4, harus bergerak mundur 2 loncatan setiap
langkahnya.
Langkah 1

.

–6
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.

–5

.

–4

.

–3

.

.

–2 –1

.

0

.1

Langkah 2

.2

.3

.4

.5

.6
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Ternyata banyak langkah yang harus dilakukan adalah 2. Karena model
bergerak mundur sebanyak 2 langkah, maka hasil pembagiannya adalah
2 dengan tanda negatif. Dengan kata lain 4 : (2) = (2).
Selain menggunakan peraga garis bilangan, guru juga bisa menggunakan
keping muatan atau pola bilangan ketika membelajarakan perkalian dan
pembagian bilangan bulat
5.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 - 5
orang (atau menggunakan kelompok yang sudah ada).

6.

Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 2 dan peraga garis bilangan
kepada setiap kelompok.

7.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat yang sudah disiapkan
guru (tahap pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data).

8.

Pada tahap menyimpulkan, dalam lembar Kerja peserta didik dituntun
untuk menyimpulkan sendiri bagaimana hasil operasi perkalian dan
pembagian:
a. bilangan positif dengan positif
b. bilangan positif dengan negatif
c. bilangan negatif dengan bilangan negatif

9.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian LKPD 2, kelompok lain memperhatikan dan memberi
tanggapan jika ada yang berbeda.

10. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi terhadap
proses penyelesaian masalah.

Aktivitas 3: Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat
Aktivitas pembelajaran 3 dikembangkan berdasarkan KD 4.2, dimaksudkan
untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi terkait
memecahkan masalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Aktivitas ini
menggunakan model pembelajaran problem-based learning.
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Tujuan aktivitas 3:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat memecahkan
atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung
campuran bilangan bulat.
Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
Orientasi siswa kepada masalah
1.

Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.

2.

Guru menyampaikan permasalahan yang harus diselesaikan peserta
didik secara berkelompok.
Contoh permasalahan:
Permasalahan 1:
Ibu mengeluarkan daging beku yang tersimpan di lamari es untuk
dimasak. Sebeum dimasak daging tersebut didiamkan selama 27 menit
agar tidak beku. Suhu daging naik 2C tiap 3 menit. Daging tersebut
kemudian direbus dalam air mendidh selama 64 menit sampai daging
lunak. Saat daging direbus, suhu daging naik 18C tiap 4 menit. Suhu
daging stabil setelah menit ke 24. Usai dimasak, suhu daging tersebut
menjadi 118C. Tentukan suhu daging sebelum dikeluarkan dari almari
es!
Permasalahan 2:
Sepotong daging bersuhu 8C, ketika dikeluarkan dari freezer. Daging
tersebut direndam dalam air bersuhu 60C selama 20 menit. Suhu daging
dan air diukur setiap 5 menit. Ketika daging diangkat dari rendaman,
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suhu daging 32C dan air 30C. Bagaimana perubaan suhu air dan daging
setiap 5 menit selama proses perendaman?
Permasalahan 3:
Sebuah kompetisi bola basket diikuti oleh 4 tim, yaitu tim A, tim B, tim C,
dan tim D. Masing-masing tim bermain sebanyak 3 kali. Penentuan juara
tim berdasarkan perolehan poin dengan ketentuan sebagai berikut.


Tim yang menang memperoleh poin 2



Jika pertandingan seri, masing-masing tim memperoleh poin 0



Tim yang kalah memperoleh poin 1

Berikut tabel perolehan poin sementara dari 2 kali pertandingan.
Peringkat

Tim

Poin

1

A

1

2

B

0

3

C

1

4

D

2

Setiap tim akan bermain pada pertandingan ke-3. Manakah pernyataan
yang tepat berdasarkan data tersebut di atas?
A. Tim D akan menjadi juara meskipun kalah dalam pertandingan ke-3.
B. Tim C akan menjadi juara jika menang pada pertandingan ke-3.
C.

Tim B akan menjadi juara jika menang pada pertandingan ke-3.

D. Tim A tidak akan menjadi juara meskipun

menang pada

pertandingan ke-3
Jelaskan alasanmu!
Mengorganisasikan peserta didik
3.

Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 4-5 orang (atau
menggunakan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya)

4.

Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu membaca
sumber belajar yang diperlukan secara individu (namun dalam situasi
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kerja kelompok), dilanjutkan dengan berdiskusi untuk menyelesaikan
masalah dan menyiapkan laporan hasilnya
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
Guru membimbing peserta didik untuk:
5.

membaca buku siswa, buku catatan, atau sumber lain guna memperoleh
informasi pendukung untuk penyelidikan dalam rangka menyelesaikan
masalah yang diberikan guru

6.

mengidentifikasi data-data kunci dalam permasalahan dan merumuskan
apa yang hendak diselidiki atau diselesaikan

7.

memilih/menentukan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan
masalah dengan dibimbing guru.

8.

melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih dalam rangka
menyelesaikan masalah.

Mengembangkan dan menyajikan hasil
9.

Peserta didik menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan dan
memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan
memberi pendapat terhadap presentasinya

Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Dengan dibimbing guru, peserta didik melakukan analisis proses pemecahan
masalah yang telah dilakukan. Bimbingan guru mencakup

proses

mengidentifikasi data-data kunci dalam permasalahan, merumuskan apa
yang hendak diselidiki dan dihasilkan, memilih strategi yang digunakan
dalam menyelesaiakan masalah, melaksanakan strategi dalam rangka
menyelesaikan masalah, mengecek hasil penyelesaian masalah.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1

PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN BULAT

Kelas

:

Hari / Tanggal

:

Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................

Tujuan
Melalui LKPD 1 ini kalian akan melakukan aktivitas sehingga mampu:
1. menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan bulat
2. menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bulat

Alat/Bahan
Keping muatan positif dan negatif

Petunjuk Kerja
Cermati setiap pertanyaan/instruksi yang diberikan pada LKPD ini.
Berdiskusilah secara aktif dalam kelompokmu, kemudian isikan jawaban
pada tempat yang disediakan.
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A. Baca dan cermati penjelasan berikut terlebih dahulu.
Keping muatan berbentuk persegi dengan tanda “+” untuk mewakili
keping positif, dan bertanda “–“ untuk mewakili keping negatif.
mewakili +1
mewakili 1
mewakili +3
mewakili 2
Sedangkan bilangan nol diwakili oleh pasangan keping positif dan keping
negatif.

B. Lakukan instruksi-instruksi berikut.
1.

Menggunakan keping muatan lakukan peragaan untuk melengkapi tabel
1. dan tabel 2. berikut.
Tabel 1. Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat (1)

1.

Operasi Hitung
(1)
3 + (−2) = ⋯

Operasi Hitung
(2)
3 + (−5) = ⋯

2.

5 + (−3) = ⋯

5 + (−6) = ⋯

3.

6 + (−4) = ⋯

6 + (−9) = ⋯

No

Bandingkan tanda bilangan hasil operasi hitung pada kolom (1) dan
kolom (2). Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tabel 2. Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat (2)

1.

Operasi Hitung
(1)
2 + (4) = ...

Operasi Hitung
(2)
11 + (3) = ...

2.

3 + (7) = ...

9 + (4) = ...

3.

5 + (9) = ...

8 + (6). = ...

No

Bandingkan tanda bilangan hasil operasi hitung pada kolom (1) dan
kolom (2). Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2.

Tentukan hasil penjumlahan dari operasi hitung pada Tabel 3. berikut.
Tabel 3. Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat (3)

No
1.

(1)
4 + 5 = ...

(2)
5 + (4) = ...

(3)
3 + (6) = ...

(4)
6 + (3) = ...

2.

7 + 4 = ...

4 + (7) = ...

9 + (3) = ...

9 + (3) = ...

3.

2 + 6 = ...

6 + (2) = ...

8 + (5) = ...

5 + (8) = ...

Bandingkan hasil operasi hitung pada kolom 1 dengan kolom 2, dan
kolom 3 dengan kolom 4. Dengan kata-kata,u sendiri jelaskan apa yang
dapat kalian simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3.

Menggunakan keping muatan, lakukan kembali peragaan untuk
melengkapi Tabel 4 dan Tabel 5. berikut.
Tabel 4. Operasi Pengurangan Bilangan Bulat (1)

No
1.

(1)
4  2 = ...

(2)
2  4 = ...

(3)
8  (3) = ...

(4)
8 + 3 = ...

2.

9  3 = ...

3  9 = ...

11  (6) = ...

11 + 6 = ...

3.

11  9 = ...

9  11 = ...

5  (8) = ...

5 + 8 = ...

4.

8  5 = ...

5  8 = ...

4  (9) = ...

4 + 9 = ...

Bandingkan hasil operasi hitung pada kolom 1 dengan kolom 2, dan
kolom 3 dengan kolom 4. Dengan kata-katamu sendiri, jelasakan apa
yang dapat kalian simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tabel 5. Operasi Pengurangan Bilangan Bulat (2)

No
1.

(1)
9  (3) = ...

(2)
3  9 = ...

(3)
4  (2) = ...

(4)
4 + 2 = ...

2.

10  (7) = ...

7  10 = ...

5  (7) = ...

5 + 7 = ...

3.

5  (8) = ...

8  5 = ...

3  (5) = ...

3 + 8 = ...

4.

11  (6) = ...

6  11 = ...

8  (2) = ...

8 + 2 = ...
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Bandingkan hasil operasi hitung pada kolom 1 dengan kolom 2, dan
kolom 3 dengan kolom 4. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang
dapat kalian simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
PERKALIAN DAN PEMBAGIAN BILANGAN BULAT

Kelas

:

Hari / Tanggal

:

Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................

TUJUAN
Melalui LKPD 2 ini kalian akan melakukan aktivitas sehingga mampu:
1. menentukan hasil operasi perkalian bilangan bulat
2. menentukan hasil operasi pembagian bilangan bulat

ALAT/BAHAN
Peraga garis bilangan (untuk setiap kelompok)

PETUNJUK KERJA
Cermati setiap pertanyaan/instruksi yang diberikan pada LKPD ini.
Berdiskusilah secara aktif dalam kelompokmu, kemudian isikan jawaban
pada tempat yang disediakan.
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A. Perkalian Bilangan Bulat
I.

Baca dan cermati penjelasan berikut terlebih dahulu
Aturan main penggunaan peraga garis bilangan untuk perkalian bilangan
bulat:
a. a  b; a adalah pengali, b adalah bilangan yang dikali
b. Pada posisi awal, benda/model terletak pada bilangan nol
menghadap sesuai tanda bilangan yang dikali.
 Bilangan yang dikali positif berarti benda/model menghadap ke
arah bilangan positif.
 Bilangan yang dikali negatif berarti benda/model menghadap ke
arah bilangan negatif
c. Pengali menunjukkan banyak langkah yang harus dilakukan.
• Pengali positif dimaknai melangkah maju
• Pengali negatif dimaknai melangkah mundur
d. Nilai positif bilangan yang dikali menunjukkan banyak loncatan
untuk setiap langkah

II. Lakukan instruksi-instruksi berikut dan jawablah pertanyaan yang
diberikan.
1. Menggunakan garis biangan, lakukan peragaan untuk menentukan hasil
operasi hitung pada Tabel 6. berikut.
Tabel 6. Operasi Perkalian Bilangan Bulat (1)

No
1

(1)
2  (–5) = ...

(2)
–2  5 = ...

(3)
–2  (–5) = ...

2

3  (–4) = ...

–3  4 = ...

–3  (–4) = ...

2. Setelah melengkapi Tabel 6. di atas, lengkapilah Tabel 7. berikut ini.
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Tabel 7. Operasi Perkalian Bilangan Bulat (2)

(1)
6 × (−3) = ⋯

(2)
−3 × 6 = ⋯

(3)
2×6=⋯

(4)
−2 × −6 = ⋯

8 × (−4) = ⋯

−4 × 8 = ⋯

4×5=⋯

−4 × −5 = ⋯

5 × (−7) = ⋯

−7 × 5 = ⋯

7×9=⋯

−7 × −9 = ⋯

3 × (−9) = ⋯

−9 × 3 = ⋯

8×3=⋯

−8 × −3 = ⋯

Perhatikan hasil pada tabel di atas dengan cermat.
a.

Bandingkan hasil pada kolom (1) dan (2), apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

b.

Bandingkan hasil pada kolom (3) dan (4), apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

B. Pembagian Bilangan Bulat
I.

Baca dan cermati penjelasan berikut terlebih dahulu.
Aturan penggunaan peraga garis bilangan untuk pembagian bilangan
bulat:
a.

a : b; a adalah bilangan yang dibagi, b adalah bilangan pembagi
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b. Pada posisi awal, benda/model terletak pada bilangan nol
menghadap sesuai tanda bilangan pembagi (b).


Jika b positif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan
positif.



Jika b negatif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan
negatif

c. Nilai positif pembagi (|𝑏|) menunjukkan banyak loncatan dalam
setiap langkah
d.

Bilangan yang merupakan hasil pembagian ditentukan dari jumlah
langkah yang harus dilakukan.

e.

Jenis bilangan hasil pembagian ditentukan oleh arah atau maju
mundurnya model, jika maju maka positif, jika mundur maka negatif

II. Lakukan instruksi-instruksi berikut dan jawablah pertanyaan yang
diberikan.
1. Menggunakan garis bilangan, lakukan peragaan untuk menentukan hasil
operasi hitung pada Tabel 8. berikut.
Tabel 8. Operasi Pembagian Bilangan Bulat (1)

No
1

(1)
6 : (–2) = ...

(2)
–6 : 2 = ...

(3)
–6 : (–2) = ...

2

8 : (–4) = ...

–8 : 4 = ...

–8 : (–4) = ...

2. Setelah melengkapi Tabel 8. di atas, lengkapilah Tabel 9. berikut ini.
Tabel 9. Operasi Pembagian Bilangan Bulat (2)

(1)
10 ∶ (−2) = ⋯

(2)
−10 ∶ 2 = ⋯

(3)
8∶2=⋯

(4)
−8 ∶ −2 = ⋯

15 ∶ (−3) = ⋯

−15 ∶ 3 = ⋯

18 ∶ 3 = ⋯

−18 ∶ −3 = ⋯

25 ∶ (−5) = ⋯

−25 ∶ 5 = ⋯

35 ∶ 5 = ⋯

−35 ∶ −5 = ⋯

10 ∶ (−2) = ⋯

−10 ∶ 2 = ⋯

8∶2=⋯

−8 ∶ −2 = ⋯
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Perhatikan hasil pada tabel di atas dengan cermat.
a.

Bandingkan hasil pada kolom (1) dan (2), apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

b.

Bandingkan juga hasil pada kolom (3) dan (4), apa yang dapat kalian
simpulkan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
OPERASI HITUNG CAMPURAN BILANGAN BULAT

Kelas

:

Hari / Tanggal

:

Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................

TUJUAN
Melalui LKPD 3 ini kalian akan melakukan aktivitas sehingga mampu
memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi
hitung campuran bilangan bulat.

PETUNJUK KERJA
Cermati setiap pertanyaan/instruksi yang diberikan pada LKPD ini.
Berdiskusilah secara aktif dalam kelompokmu, kemudian isikan jawaban
pada tempat yang disediakan.
Permasalahan 1:
Ibu mengeluarkan daging beku yang tersimpan di lamari es untuk dimasak.
Sebeum dimasak daging tersebut didiamkan selama 27 menit agar tidak
beku. Suhu daging naik 2C tiap 3 menit. Daging tersebut kemudian direbus
dalam air mendidh selama 64 menit sampai daging lunak. Saat daging
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direbus, suhu daging naik 18C tiap 4 menit. Suhu daging stabil setelah menit
ke 24. Usai dimasak, suhu daging tersebut menjadi 118C. Tentukan suhu
daging sebelum dikeluarkan dari almari es!
Diketahui:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Permasalahan:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Penyelesaian:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Permasalahan 2:
Sepotong daging bersuhu 8C, ketika dikeluarkan dari freezer. Daging
tersebut direndam dalam air bersuhu 60C selama 20 menit. Suhu daging dan
air diukur setiap 5 menit. Ketika daging diangkat dari rendaman, suhu daging
32C dan air 30C. Bagaimana perubaan suhu air dan daging setiap 5 menit
selama proses perendaman?
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Diketahui:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Permasalahan:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Penyelesaian:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Permasalahan 3:
Sebuah kompetisi bola basket diikuti oleh 4 tim, yaitu tim A, tim B, tim C, dan
tim D. Masing-masing tim bermain sebanyak 3 kali. Penentuan juara tim
berdasarkan perolehan poin dengan ketentuan sebagai berikut.


Tim yang menang memperoleh poin 2



Jika pertandingan seri, masing-masing tim memperoleh poin 0



Tim yang kalah memperoleh poin 1
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Berikut tabel perolehan poin sementara dari 2 kali pertandingan.
Peringkat
1

Tim
A

Poin
1

2

B

0

3

C

1

4

D

2

Setiap tim akan bermain pada pertandingan ke-3. Manakah pernyataan
berikut yang tepat berdasarkan data tersebut di atas?
A. Tim D akan menjadi juara meskipun kalah dalam pertandingan ke-3.
B. Tim C akan menjadi juara jika menang pada pertandingan ke-3.
C. Tim B akan menjadi juara jika menang pada pertandingan ke-3.
D. Tim A tidak akan menjadi juara meskipun menang pada pertandingan
ke-3
Jelaskan alasanmu!
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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C. Bahan Bacaan

Konsep Bilangan Bulat
Himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan nol, himpunan bilangan asli
(bilangan bulat positif) dan himpunan bilangan bulat negatif. Konteks
bilangan bulat ada di sekitar kita. Untuk bilangan bulat positif, sebagai contoh
adalah tinggi pohon dari permukaan tanah, tinggi tiang bendera dari
permukaan tanah, suhu air mendidih, suhu badan normal, temperatur untuk
pasteurisasi, dan lain sebainya. Adapun contoh konteks bilangan bulat negatif
dalam kehidupan diantaranya kedalaman sumur yang dihitung dari
permukaan tanah, kedalaman puncak gunung berapi di bawah laut dihitung
dari permukaan laut, temperatur atau suhu udara di puncak Jaya Wijaya dan
suhu es krim.
Sumur yang kedalamannya 15 meter dari permukaan tanah dapat dikatakan
kedalamannya 15 meter. Puncak gunung berapi bawah laut yang
kedalamannya 8 meter dari permukaan air laut dapat dikatakan kedalaman
puncak gunung berapi bawah laut adalah 8 meter. Suhu di puncak Jaya
Wijaya, gunung tertingi di Papua bisa mencapai 7C di bawah nol, atau dapat
dikatakan suhu puncak Jaya Wijaya 7C. Bilangan 15, 8 dan 7
merupakan bilangan negatif. Secara berurutan bilangan-bilangan tersebut
dibaca negatif lima belas, negatif delapan, dan negatif tujuh.
Jika diletakkan pada garis bilangan, maka kedudukan bilangan negatif berada
disebelah kiri titik nol. Adapun kedudukan bilangan buat positif berada di
sebelah kanan nol.
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Pada konteks bilangan bulat dalam kehidupan di atas maka billangan nol
adalah representasi dari permukaan tanah, permukaan laut atau suhu 0C.
Perhatikan beberapa gambar di bawah ini.

Gambar 4. Konteks Bilangan Bulat dalam Kehidupan

Berdasarkan gambar-gambar di atas, menurut Saudara, gambar manakah
yang

mencerminkan

bilangan

mencerminkan bilangan negatif?
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Operasi Hitung Bilangan Bulat
1. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat
Operasi hitung bilangan bulat memunculkan sifat tersendiri yang sedikit
berbeda dibandingkan operasi hitung bilangan asli. Pada Operasi
penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat ini akan difokuskan untuk
operasi penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan bilangan bulat
negatif.
Perhatikan permasalahan berikut.
Sebuah kapal selam berada di kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut.
Karena kondisi arus laut yang sangat deras maka oleh pengemudi kapal
dinaikkan 10 meter dari posisi semula. Berapa kedudukan kapal selam
sekarang dari permukaan laut?
Kalimat matematika untuk permasalahan di atas adalah 15 + 10 = ...
Bilangan 15 adalah biangan bulat negatif yang mempresentasikan
kedalaman kapal selam di bawah permukaan laut, bilangan 8 adalah bilangan
bulat positif mempresentasikan besarnya kenaikan kapal, tanda penjumlahan
menunjukkan kenaikan.
Perhatikan pula permasalahan berikut.
Sebuah kapal selam berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut.
Untuk keperluan investigasi flora di bawah laut, oleh pengemudi kapal
diturunkan lagi 6 meter dari posisi semula. Berapa kedudukan kapal selam
sekarang dari permukaan laut?
Kalimat matematika untuk permasalahan di atas adalah 10  6 = ...
Bilangan 10 adalah biangan bulat negatif yang mempresentasikan
kedudukan kapal selam di bawah permukaan laut mula-mula, bilangan 6
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adalah bilangan bulat positif mempresentasikan besarnya penurunan posisi
kapal, tanda pengurangan menunjukkan penurunan.
Kedua permasalahan di atas merupakan contoh penerapan konsep
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan. Untuk
menyelesaikan permasalahan di atas, peserta didik harus menguasai konsep
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Salah satu alternatif cara
membelajarkan penjumlahan dan pengurangan bulat adalah mengajak
peserta

didik

aktif

menemukan

konsep

sendiri

melalui

peragaan

berbantukan Lembar Kerja. Peragaan dapat menggunakan keping muatan,
garis bilangan, manik-manik beda warna atau yang lainnya.
Contoh aktivitas membelajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan
bilangan menggunakan keping muatan dapat dilihat pada bagian Aktivitas
Pembelajaran.
Alternatif lain adalah menggunakan garis bilangan dan model peraga (model
wayang, model kanguru, dan lain-lain). Garis bilangan berfungsi untuk
membantu peserta didik membayangkan letak bilangan yang dioperasikan
dan membaca hasilnya. Model peraga berfungsi untuk membantu peserta
didik memahami tanda bilangan positif atau negatif dan operasi tambah atau
kurang.
Contoh 1:
3 + 4 = ...
Sebelumnya disepakati dengan peserta didik aturan peragaan sebagai
berikut.


Peraga mulai dari titik nol dan menghadap ke kanan



Jika bilangan positif, maka peraga melangkah maju



Jika bilangan negatif, maka peraga melangkah mundur



Bilangan nol, peraga diam
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Jika operasi tambah, peraga melangkah searah



Jika operasi kurang, peraga berbalik arah

Penyelesaian:
Model berangkat dari titik nol menghadap kanan, bilangan pertama adalah
3 jadi model mundur 3 langkah.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Setelah berada pada titik 3, operasi hitungnya adalah tambah, maka model
melangkah searah dan bilangan kedua adalah 4 jadi model maju 4 langkah.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Jadi 3 + 4 = 1
Contoh 2:
1  (3) = ...
Penyelesaian:
Model berangkat dari titik nol hadap kanan, bilangan pertama adalah 1 jadi
model maju 1 langkah.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5
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Setelah berada pada titik 1, operasi hitungnya adalah kurang maka model
berbalik arah dan bilangan kedua adalah 3 jadi model mundur 3
langkah.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Jadi, 1 – (–3) = 4
Dari peragaan tadi, khususnya pada contoh 2, peserta didik dapat ”melihat”
secara visual, berbalik arah lalu mundur sama saja dengan melangkah maju.
Diharapkan peserta didik dapat menalar bahwa, bila operasi pengurangan
diikuti dengan bilangan negatif sama dengan operasi penjumlahan dengan
bilangan positif senilai.
Selain menggunakan peragaan, yang tak kalah penting dalam membelajarkan
konsep operasi hitung bilangan bulat adalah melalui pemberdayaan
kemampuan bernalar peserta didik. Peserta didik diminta mengidentifikasi
pola bilangan yang terbentuk melalui penjumlahan dan pengurangan
bilangan, sebagai berikut.
2+3=5
1+3=4
0+3=3
1 + 3 = ...
2 + 3 = ...

berkurang 1

Amati pola bilangan hasil penjumlahan, yaitu

berkurang 1

5,

berkurang 1

selanjutnya hasil penjumlahannya adalah 2, 1

4,

3

selalu

berkurang

satu

maka

berkurang 1

Melalui peragaan, peserta didik juga dibimbing untuk memahami bahwa
bahwa setiap bilangan asli memiliki lawan bilangan bulat negatif, yaitu
bilangan senilai namun berbeda tanda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
aktivitas penyelidikan berikut.
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Berapakah 4 + 4 ?, 9 + 9 ?, 7 + 7 ? dan lain-lain. Peserta didik diharapkan
menyelesaikannya dengan menggunakan sifat komutatif penjumlahan,
bahwa:
−4 + 4 = 4 − 4 = 0
−9 + 9 = 9 − 9 = 0
−7 + 7 = 7 − 7 = 0
Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan bahwa bilangan bulat negatif
merupakan lawan dari bilangan bulat positif.
Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat lain yang harus dipahamkan kepada
peserta didik jika a dan b adalah bilangnan bulat yaitu:
a. Sifat komutatif: 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎
b. Sifat assosiatif: 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 + 𝑏) + 𝑐
2. Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat
Pembelajaran operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dapat
dilakukan menggunakan peraga garis bilangan, keping muatan, atau pola
bilangan. Untuk peragaan menggunakan garis bilangan dapat dilihat pada
bagian Aktivitas Pembelajaran. Pada bagian ini akan diberikan contoh
peragaan menggunakan keping muatan atau menggunakan pola bilangan.
Contoh 1:
3 × (–2) = ...
Penyelesaian:
Cara paling mudah menyelesaikan soal di atas adalah menggunakan konsep
perkalian sebagai penjumlahan berulang:
3 × (–2) = (–2) + (–2) + (–2) = –6
Jika menggunakan peraga keping muatan maka sebelumnya harus dibuat
kesepakatan terlebih dahulu sebagai berikut.
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(±𝒂) × (±𝒃) = (±𝒄)


Pengali (±𝑎), mewakili banyaknya kegiatan memasukkan atau
mengeluarkan keping
-

Pengali positif, artinya memasukkan/menambahkan keping ke
dalam persegi (persegi disini hanya dimanfaatkan sebagai wadah,
dapat diganti bangun yang lain)

-

Pengali negatif, artinya mengeluarkan/mengambil keping dari
persegi



Bilangan yang dikali (±𝑏), mewakili keping yang dipindahkan
(dimasukkan atau dikeluarkan)



Hasil kali (±𝑐), menunjukkan keping akhir yang terdapat dalam persegi

Berdasarkan kesepakatan, 3  (–2) dapat diartikan menambahkan dua
keping negatif sebanyak tiga kali.













Penambahan
pertama
Penambahan
kedua

Sehingga hasil yang diperoleh adalah enam
keping negatif
Dengan kata lain, 3 × (–2) = –6

Penambahan
ketiga

Contoh 2:
–3  2 = ...
Penyelesaian:
Penyelesaian paling mudah adalah menggunakan sifat komutatif perkalian
dan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sifat komutatif
perkalian sudah diperoleh sebelumnya pada materi perkalian bilangan cacah.
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Sebelum dikenakan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, kita
perlu memanfaatkan sifat komutatif perkalian dahulu sehingga diperoleh
−3 × 2 = 2 × (−3). Selanjutnya, 2 × (−3) = (−3) + (−3) = (= 3) = −6.
Jika menggunakan keping muatan, maka sesuai kesepakatan, –3 × 2 berarti
mengambil dua keping positif sebanyak tiga kali.

Bagaimana kita dapat mengambil dua keping
positif sedangkan persegi masih kosong?

Untuk itu kita perlu menambahkan “nol”

terlebih dahulu. Karena yang akan kita lakukan
+



+



adalah mengambil dua keping positif sebanyak
tiga kali maka kita perlu menambahkan “nol”
yang berupa dua pasang keping positif negatif
sebanyak tiga kali. Pertama kita tambahkan

Penambahan nol pertama

dulu “nol” berupa dua pasang keping positif
negatif.

Kemudian kita ambil dua keping positif yang
+



+



pertama.

Pengambilan pertama
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Tahap selanjutnya, tambahkan lagi “nol”


+





+



(dua pasang keping positif negatif)

Penambahan nol kedua



+





+



Lakukan kembali pengambilan dua keping
positif untuk yang kedua kalinya.

Pengambilan kedua

Kita sudah melakukan pengambilalan dua




+







+



keping positif sebanyak dua kali, sehingga
masih satu kali pengambilan lagi. Untuk itu
kita perlu menambahkan “nol” lagi.

Penambahan ketiga

Terakhir adalah mengambil dua keping positif




+







+



Pengambilan ketiga
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untuk yang ketiga kalinya.
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Dengan demikian keping yang tersisa adalah












enam keping negatif. Sehingga −3 × 2 = −6

Contoh: –3  (–2) = ...
Dapatkah soal di atas diselesaikan dengan konsep perkalian sebagai
penjumlahan berulang? Silakan Saudara diskusikan!
Jika menggunakan keping muatan, maka sesuai kesepakatan, –3  (–2) dapat
dimaknai mengambil dua keping negatif sebanyak tiga kali.
Karena pada awalnya tidak ada yang kita ambil
dari
+



+



dalam

lingkaran

maka

kita

perlu

menambahkan “nol” terlebih dahulu. Perhatikan
bahwa

yang

akan

kita

lakukan

adalah

mengambil dua keping negatif sebanyak tiga kali
maka kita perlu menambahkan “nol” yang

Penambahan nol
pertama

berupa dua pasang keping positif negatif

sebanyak tiga kali. Pertama kita tambahkan dulu
“nol” berupa dua pasang keping positif negatif.

+



+



Kemudian kita ambil dua keping negatif untuk
yang pertama.

Pengambilan pertama
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Selanjutnya, tambahkan lagi “nol” (dua
+

+



+

+



pasang keping positif negatif)

Penambahan nol kedua

Lakukan kembali pengambilan dua keping
+

+



+

+



negatif untuk yang kedua kalinya.

Pengambilan kedua

Untuk pengambilan dua keping negatif yang
+

+

+



+

+

+



ketiga kalinya kita perlu menambahkan “nol”
sekali lagi.

Penambahan ketiga

+

+

+



+

+

+



Pengambilan ketiga
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Terakhir adalah mengambil dua keping
negatif untuk yang ketiga kalinya.
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Tampak bahwa keping yang tersisa adalah
+

+

+

+

+

+

enam keping positif.
Sehingga −3 × (– 2) = −6

Membelajarkan konsep operasi perkalian bilangan bulat juga dapat
dilakukan dengan memberdayakan kemampuan bernalar peserta didik, yaitu
dengan meminta peserta didik mengidentifikasi pola bilangan yang
terbentuk melalui perkalian bilangan, sebagai berikut.
3×2= 6
2×2= 4
1×2= 2
0×2= 0

2
2
2

Jika diperhatikan semakin ke bawah bilangan
pengali berkurang satu, bilangan yang dikali
tetap dan hasil kali berkurang dua. Dengan
demikian jika kita lanjutkan akan diperoleh:

−1 × 2 = ⋯
−2 × 2 = ⋯

−3 × 2 = −6

−3 × 2 = ⋯
Dari beberapa contoh di atas, dapat dirangkum bahwa:
Perkalian bilangan positif dengan bilangan

3 × (–2) = –6

negatif menghasilkan bilangan negatif

–3 × 2 = –6
–3 × (–2) = –6

Perkalian bilangan negatif dengan bilangan
positif menghasilkan bilangan negatif

Jika a dan b adalah bilangan bulat, secara umum sifat-sifat pada perkalian
bilangan bulat adalah:
a. 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎 (sifat komutatif)
b. 𝑎 × (−𝑏) = (−𝑏) × 𝑎 = −(𝑎𝑏)
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c.

(−𝑎) × (−𝑏) = 𝑎𝑏

d. 𝑎 × (× 𝑐) = (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 (sifat assosiatif)
e. 𝑎 × (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 × 𝑏) + (𝑎 × 𝑐) (sifat distributif)
2. Operasi Pembagian
Pada bahan ajar ini akan dibahas penanaman konsep pembagian bilangan
bulat yang melibatkan bilangan negatif menggunakan peraga keping muatan.
Kesepakatan yang harus dibuat terlebih dahulu adalah:
(±𝒂): (±𝒃) = (±𝒄)


Yang dibagi (±𝑎), adalah keping akhir yang diinginkan



Pembagi (±𝑏), adalah keping yang dipindahkan (dimasukkan atau
dikeluarkan)



Hasil

bagi

(±𝑐),

menunjukkan

banyaknya

kegiatan

memindah

(memasukkan atau mengeluarkan) keping ke/dari persegi sehingga
dalam persegi terdapat keping seperti yang diinginkan.
Hasil bagi positif menunjukkan kita memasukkan keping ke dalam
persegi, sedangkan hasil bagi negatif menunjukkan kita mengeluarkan
keping dari persegi
Contoh 1:
(+4) : (–2) = …
Operasi pembagian ini dapat dimaknai berapa kali harus memasukkan atau
mengeluarkan 2 keping negatif sehingga di dalam persegi terdapat 4 keping
positif.
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Memasukkan

yang

Perhatikan bahwa keping yang diinginkan di
dalam persegi nantinya adalah keping positif,

pertama

sedangkan

+

–

+

–

yang

harus

dipindahkan

(dimasukkan atau dikeluarkan) adalah keping
negatif. Jika yang akan kita lakukan adalah

memasukkan keping negatif jelas hasilnya
nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Jika

yang

akan

kita

lakukan

adalah

mengeluarkan keping negatif, tentu saja tidak
bisa karena persegi masih kosong.
Untuk itu sebelumnya kita perlu mengisi

+

–

+

–

persegi dulu dengan nol yang berupa 2 pasang
keping positif dan negatif. Mengapa 2 pasang?
Banyaknya pasangan nol ini disesuaikan
dengan banyaknya keping yang akan kita
pindahkan.

mengeluarkan yang pertama

Kemudian keluarkan 2 keping negatif dari
persegi. Perhatikan apakah banyaknya keping
positif yang tertinggal dalam persegi sudah
sesuai yang dikehendaki?

Memasukkankan yang kedua

Karena yang diinginkan adalah 4 keping

+

+

–

positif, maka kita harus mengulangi lagi

+

+

–

mengisi persegi dengan nol (2 pasang keping
positif dan negatif).
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+

+

–

+

+

–

Kemudian 2 keping negatif kita keluarkan
untuk yang kedua kalinya.

mengeluarkan yang kedua

+

+

+

+

Perhatikan keping di dalam persegi, sudah
sesuai dengan yang diinginkan bukan?

Jadi untuk mendapatkan 4 keping positif di dalam persegi kita perlu
mengeluarkan 2 keping negatif sebanyak 2 kali. Mengeluarkan atau
mengambil sebanyak 2 kali ini diwakili oleh bilangan –2 yang tidak lain
adalah hasil bagi dari 4 dibagi –2. Dengan demikian diperoleh,
(+4) : (–2) =(–2), atau ditulis 4 : (–2) = –2.

Contoh 2:
(–4 ) : (+2) = …
Operasi pembagian ini dapat dimaknai berapa kali harus memasukkan atau
mengeluarkan 2 keping positif sehingga di dalam persegi terdapat 4 keping
negatif.
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Memasukkan yang
pertama

Pembagian ini sejenis dengan pembagian
bilangan positif dengan bilangan negatif.

+

–

+

–

Perhatikan bahwa keping yang diinginkan di
dalam

persegi

nantinya

adalah

keping

negatif, sedangkan yang harus dipindahkan

(dimasukkan

atau

dikeluarkan)

adalah

keping positif.
Jika yang akan kita lakukan adalah memasukkan keping positif jelas
hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kita juga tidak bisa
mengeluarkan keping positif, karena persegi masih kosong.
Untuk itu sebelumnya kita perlu mengisi persegi dulu dengan nol yang
berupa 2 pasang keping positif dan negatif. Mengapa 2 pasang? Banyaknya
pasangan nol ini disesuaikan dengan banyaknya keping yang akan kita
pindahkan.
Kemudian keluarkan 2 keping positif dari

+

–

persegi. Perhatikan apakah banyaknya keping

+

–

negatif yang tertinggal dalam persegi sudah
sesuai yang dikehendaki?

Keluarkan yang pertama

Memasukkan yang kedua

Karena yang diinginkan adalah 4 keping

–

+

–

–

+

–

negatif, maka kita harus mengulangi lagi
mengisi persegi dengan nol (2 pasang

keping positif dan negatif).
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Sekarang keping yang ada di dalam persegi

–

–

sudah sesuai dengan yang diinginkan, yaitu

–

–

4 keping negatif.

Jadi untuk mendapatkan 4 keping negatif di dalam persegi kita perlu
mengeluarkan atau mengambil 2 keping positif sebanyak 2 kali.
Mengeluarkan atau mengambil sebanyak 2 kali ini diwakili oleh bilangan –2
yang tidak lain adalah hasil bagi dari –4 dibagi

2. Dengan demikian

diperoleh,
(–4) : (+2) =(–2), atau ditulis –4 : 2 = –2.
Contoh 3:
(–4) : (–2) = …
Berdasarkan kesepakatan, pembagian ini dapat dimaknai berapa kali harus
memasukkan atau mengeluarkan 2 keping negatif sehingga di dalam persegi
terdapat 4 keping negatif.
Memasukkan yang
pertama

Karena yang harus dipindahkan (dimasukkan

atau dikeluarkan) adalah keping negatif dan
yang diinginkan di dalam persegi nantinya

–

–

adalah keping negatif juga maka yang harus kita

–

–

lakukan adalah memasukkan keping negatif.
Pertama kita masukkan 2 keping negatif,
ternyata belum mencukupi yang diinginkan,

Memasukkan yang kedua

72

sehingga kita perlu memasukkan 2 keping
negatif lagi.
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Sekarang di dalam persegi sudah terdapat 4 keping negatif, sesuai yang
diinginkan, berarti kita memasukkan 2 keping negatif sebanyak 2 kali.
Dengan demikian,
(–4) : (–2) = (+2) atau ditulis –4 : (–2) = 2.
Perlu diingat juga bahwa konsep bilangan pembagi adalah bilangan positif,
sehingga untuk pembagi berupa bilangan bulat negatif tidak dapat
menggunakan peragaan dan pola seperti pada perkalian. Untuk penanaman
konsep pembagian bilangan bulat, peserta didik diajak memikirkan
hubungan antara bilangan yang dibagi dengan pembagi dan hasil bagi. Hal ini
dapat dilakukan bila peserta didik telah memahami konsep perkalian
bilangan bulat dengan baik. Peserta didik juga harus memahami kaitan
antara perkalian dan pembagian, sebagai berikut.
𝑎 ÷ 𝑏 = 𝑐 jika dan hanya jika 𝑏 × 𝑐 = 𝑎
Dari contoh pembagian di atas diperoleh,
Pembagian bilangan positif dengan bilangan
negatif menghasilkan bilangan negatif
4 : (–2) = –2
Pembagian bilangan negatif dengan bilangan

(–4) : 2 = –2

positif menghasilkan bilangan negatif

(–4) × (–2) = 2

Pembagian bilangan negatif dengan bilangan
positif menghasilkan bilangan negatif

Beberapa hasil khusus terkait pembagian dengan nol, sebagai berikut.


a ÷ 0 = tidak ada, karena tidak ada b yang memenuhi 0  b = a



0 ÷ b = 0, karena b  0 = 0
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0 ÷ 0 = tak hingga, karena semua bilangan memenuhi n  0 = 0, n



sembarang bilangan.
Jika a dan b adalah biangan bulat, maka sifat-sifat yang berlaku pada
pembagian bilangan bulat, yaitu:
1) −𝑎 ∶ −(𝑎 ∶ 𝑏)
2) −𝑎 ∶ −𝑏 = 𝑎 ∶ 𝑏
3) 𝑎 ∶ (−𝑏) = −(𝑎 ∶ 𝑏)
Bebrapa cara di atas tentu saja hanya sebagai alternatif saja, silakan Saudara
memilih atau menciptakan cara sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi
peserta didik Saudara di kelas dan sarana prasarana yang ada.
3. Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat
Perhatikan permasalahan berikut.
Pada suatu perlombaan panahan, aturan penyekorannya sebagai berikut.


Hitam mendapat skor 5.



Kuning mendapat skor 3.



Merah mendapat skor 1.



Biru mendapat skor 3.

Hammam membidik 12 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai
bidang hitam, 3 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang
bidang merah dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang
diperoleh Hammam?
Jika dinyatakan dalam kalimat matematika, permasalahan di atas dapat
ditulis:
3 × 5 + 3 × 3 + 2 × (−1) + 4 × (−3) = ⋯
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Permasalahan di atas adalah salah contoh permasalahan yang berkaitan
dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran
adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu macam operasi dalam
suatu perhitungan. Dalam suatu soal hitungan yang menjadi prioritas untuk
dihitung terlebih dahulu adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda
kurung. Nah yang menjadi masalah adalah jika dalam soal operasi hitung
campuran itu tidak ada tanda kurung, bagaimana aturan perhitungannya?
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran khususnya kalau
dalam soal itu tidak ada tanda kurungnya, secara internasional (dibuktikan
menggunakan

kalkulator

bertanda

“scientific”)

diberikan

aturan

(kesepakatan) sebagai berikut.
a.

Operasi hitung dalam tanda kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu.
Contoh:
18 : (4 + (2)) = 18 : 2 = 9

b.

Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada
operasi penjumlahan dan pengurangan. Perkalian atau pembagian
sifatnya

lebih

kuat

dibandingkan

dengan

penjumlahan

atau

pengurangan.
Contoh:
1) 7 + 4  (2) = 7 + (8) = 1
2) 12  6 : 3 = 12  2 = 14
c.

Jika operasi penjumlahan dan pengurangan berdampingan, maka
kerjakan terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan
Contoh:
1) 6 + 7 – 4 = 1 – 4 = 3
2) 8  6 + (1) = 2 + (1) = 1
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d.

Jika operasi perkalian dan pembagian berdampingan, maka kerjakan
terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan
Contoh:
1) 6  8 : (2) = 48 : (2) = 24
2) 12 : (2)  5 = 6  5 = 30

Beradasarkan aturan operasi hitung campuran di atas maka penyelesaian
terhadap permasalahan yang diberikan di depan terkait lomba panahan
adalah:
3 × 5 + 3 × 3 + 2 × (−1) + 4 × (−3) = 15 + 9 + (2) + (12) = 10
Jadi skor total yang diperoleh Hammam dalam lomba panahan adalah 10.
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A. Pembahasan Soal-soal
Bagian ini adalah pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir yang telah
di sajikan pada bagian sebelumnya. Pembahasan atau penyelesaian soal yang
disajikan di sini bukan merupakan satu-satunya cara yang benar, melainkan
sebagai alternatif dan sumber ide bagi guru dalam membahas soal-soal
sesuai dengan kebutuhan siswa.
Soal 1 (USBN 2016):
Hasil dari 450 125 + (130) adalah ...
A. 455
B. 225
C. 205
D. 195
Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai
konsep operasi penjumlahan, operasi pengurangan dan aturan melakukan
operasi hitung campuran bilangan bulat.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
450 − 125 + (−130) = 325 + (−130) = 195
Pilihan jawaban yang sesuai adalah D.
Soal 2 (USBN 2016)
Sepotong daging dalam kulkas bersuhu 3C. Daging tersebut dipanaskan di
atas api sehingga suhunya rata-rata naik 8C setiap 2 menit. Suhu daging
setelah dipanaskan selama 6 menit adalah ...
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A. 14C
B. 21C
C. 24C
D. 27C
Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai
konsep operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pembagian dan
aturan melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
Diketahui:
Suhu daging dalam kulkas = 3C
Kenaikan suhu daging ketika dipanaskan = 8C setiap 2 menit
Ditanya:
Suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit.
Penyelesaian:
−3 + (8 ∶ 2) × 6 = −3 + 4 × 6 = −3 + 24 = 21
Jadi suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit adalah 21C.
Piilihan jawaban yang sesuai adalah B.
Soal 1 (USBN 2017)
Hasil 1.224 ∶ (−12) × (−9) = ⋯.
A. 918
B. 108
C. 108
D. 918
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Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai
konsep operasi perkalian, operasi pembagian dan aturan melakukan operasi
hitung campuran bilangan bulat.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
1.224 ∶ (−12) × (−9) = −102 × (−9) = 918
Pilihan jawaban yang sesuai adalah D.
Soal 2 (USBN 2017)
Suhu es krim di lemari es mula-mula 3C. Lalu es krim tersebut dikeluarkan
dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2C. Suhu es krim setelah 16
menit dikeluarkan dari lemari es adalah ...
A. 5C
B. 8C
C. 13C
D. 21C

Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai
konsep operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pembagian dan
aturan melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
Diketahui:
Suhu daging dalam kulkas = 3C
Kenaikan suhu daging ketika dipanaskan = 2C setiap 4 menit
Ditanya:
Suhu daging setelah dipanaskan selama 16 menit.
Penyelesaian:
−3 + (16 ∶ 4) × 2 = −3 + 4 × 2 = −3 + 8 = 5
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Jadi suhu daging setelah dipanaskan selama 16 menit adalah 5C.
Piilihan jawaban yang sesuai adalah A
Soal 1 (USBN 2018)
Hasil 4.896: (−16) × (−29) = ⋯
A. 8.874
B. 1.044
C. 1.044
D. 8.874
Cobalah Saudara selesaikan soal USBN tahun 2018 di atas!
Soal 2 (USBN 2018)
Anisa melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air
bersuhu 13C. Selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu,
sehingga suhu air turun 19C. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di
tempat terbuka. Selama di tempat terbuka suhu air naik rata-rata 3C setiap
4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit
adalah ...
A. 6C
B. 3C
C. 3C
D. 13C
Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai
konsep operasi penjumlahan, operasi perkalian, operasi pembagian dan
aturan melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
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Diketahui:
Suhu air mula-mula = 13C
Penurunan suhu air setelah dimasuki es batu = 19C
Kenaikan suhu air ditempat terbuka = 3C setiap 4 menit
Ditanya:
Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit
Penyelesaian:
13 − 19 + (12 ∶ 4) × 3 = 13 − 19 + 3 × 3
= 13 − 19 + 9
= −6 + 9
=3
Bagaimana penyelesaian untuk soal tryout persiapan USBN Tahun 2019
berikut?
Bintang mampu menjawab benar 37 soal dari 60 butir soal olimpiade
matematika. Bintang mendapat skor 95. Aturan penskoran adalah setiap
jawaban benar mendapat skor 3, jawaban salah skor (2) dan tidak dijawab
skor 0. Tentukan banyak soal yang tidak dijawab Bintang ada ....

Silakan Saudara diskusikan!

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Soalsoal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: 1) mentransfer fakta dari
satu konteks ke konteks lain, 2) memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, 3) melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5)

menguji
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informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah:
1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, 2) meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3) stimulus menarik, 4) tidak familiar, 5)
kebaruan.
Cobalah Saudara perhatikan soal-soal yang muncul di USBN tiga tahun
terakhir di atas. Menurut Saudara, apakah soal-soal tersebut merupakan soal
HOTS? Mengapa?
Berikut adalah satu contoh soal HOTS yang penyelesaiannya menggunakan
konsep operasi hitung bilangan bulat, disajikan dalam kartu soal dan
dilengkapi dengan kisi-kisi soal.
Kisi-kisi soal HOTS
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 6 menit

Jumlah Soal

:2

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

No

1

Kompetensi
yang Diuji
3.2
Menjelaskan
dan
melakukan
operasi
penjumlahan,
pengurangan,
perkalian,
dan
pembagian
yang
melibatkan
bilangan
bulat negatif
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Lingkup
Materi
Bilangan
Asli,
Cacah,
dan Bulat

Materi

Indikator Soal

Operasi
Hitung
Bilangan
Bulat

Disajikan suatu
keterkaitan antar
beberapa bilangan
mengggunakan
pola operasi hitung
tertentu,
berdasarkan pola
yang ada peserta
didik menentukan
suatu bilangan
tertentu

No
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Unit Pembelajaran
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No

2

Kompetensi
yang Diuji
3.2
Menjelaskan
dan
melakukan
operasi
penjumlahan,
pengurangan,
perkalian,
dan
pembagian
yang
melibatkan
bilangan
bulat negatif

Lingkup
Materi
Bilangan
Asli,
Cacah,
dan Bulat

Materi

Indikator Soal

Operasi
Hitung
Bilangan
Bulat

Diberikan aturan
penskoran untuk
jawaban benar,
jawaban salah, soal
tidak dijawab dan
tabel banyak soal
yang dijawab
dengan benar serta
skor total dari
beberapa wakil
suatu sekolah,
pesera didik
diminta mencari
tahu apakah ada
yang mengerjakan
semua soal, apakah
ada yang skor
jawaban salahnya
sama, siapa yang
tidak mengerjakan
soal paling banyak
dan mencari tahu
dan menjelaskan
apakah urutan skor
jawaban benar
berbanding lurus
dengan skor total.

No
2

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Uraian
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Kartu Soal HOTS Pilihan Ganda
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: VI
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Kurikulum 2103
: Pilihan Ganda
: Choirul Listiani

KOMPETENSI
Buku
Sumber :

DASAR
3.2 Menjelaskan dan
melakukan operasi
penjumlahan,
pengurangan,
perkalian, dan
pembagian yang
melibatkan bilangan
bulat negatif

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal

1
18
7

Bilangan Asli, Cacah,
dan Bulat

2

10

50
5

5

12

Bilangan untuk menggantikan m adalah ...
A. 2

MATERI

B. 3
Kunci

C. 4
D. 5

A

INDIKATOR SOAL
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Penalaran

Perhatikan pola bilangan pada gambar berikut.

9

Disajikan suatu
keterkaitan antar
beberapa bilangan
mengggunakan pola
operasi hitung
tertentu, berdasarkan
pola yang ada peserta
didik menentukan
suatu bilangan
tertentu



RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP
MATERI

Operasi Hitung
Bilangan Bulat

Aplikasi

A

24
10

m
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Kartu soal HOTS Uraian
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2 Menjelaskan dan
melakukan operasi
penjumlahan,
pengurangan,
perkalian, dan
pembagian yang
melibatkan bilangan
bulat negatif
LINGKUP
MATERI
Bilangan Asli, Cacah,
dan Bulat
MATERI
Operasi Hitung
Bilangan Bulat
INDIKATOR SOAL
Diberikan aturan
penskoran untuk
jawaban benar,
jawaban salah, soal
tidak dijawab dan tabel
banyak soal yang
dijawab dengnan
benar serta skor total
dari beberapa wakil
suatu sekolah, pesera
didik diminta mencari
tahu apakah ada yang
mengerjakan semua
soal, apakah ada yang
skor jawaban salahnya
sama, siapa yang tidak
mengerjakan soal

: SD
: VI
: Matematika
Buku
Sumber :

Nomor
Soal

1

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: Kurikulum 2103
: Uraian
: Choirul Listiani

Aplikasi

Penalaran



RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam suatu perlombaan matematika jenjang SD, ditetapkan
aturan penskoran sebagai berikut.
1) Setiap jawaban benar medapat skor 3
2) Jawaban salah mendapat skor (-2)
3) Tidak dijawab mendapat skor 0
Jumlah soal adalah 35 butir soal. Total skor dan banyak soal
yang dijawab benar oleh lima wakil dari SD Merah Putih
seperti tersaji dalam tabel di bawah.
No

Nama

1
2
3
4
5

Ammar
Hammam
Feyza
Azzam
Najwa

Banyak soal yang
dijawab benar
32
24
28
26
20

Skor Total
90
58
76
78
40

Adakah wakil dari SD Merah Putih yang mengerjakan semua
soal?
Siapa yang tidak mengerjakan soal paling banyaK?
Apakah urutan skor jawaban benar dari yang terbanyak
berbanding lurus dengan urutan skor total yang diperoleh?
Mengapa?
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paling banyak dan
mencari tahu dan
menjelaskan apakah
urutan skor jawaban
benar berbanding
lurus dengan skor
total.

Alternatif penyelesaian dan penskoran:
1. Pemahaman Soal (bobot 1)
Diketahui :
a.

Jumlah soal = 35

b.

Aturan penskoran:
1) Setiap jawaban benar medapat skor 3
2) Jawaban salah mendapat skor (2)
3) Tidak dijawab mendapat skor 0

c.

Tabel banyak soal yang benar dan skor total
No

Nama

Banyak soal yang
dijawab benar

Skor Total

1

Ammar

32

90

2

Hammam

24

58

3

Feyza

28

76

4

Azzam

26

78

5

Najwa

20

40

Ditanya:
a. Apakah ada wakil dari SD Merah Putih yang mengerjakan semua soal
b. Siapa yang tidak mengerjakan soal paling banyak
c. Apakah urutan skor jawaban benar dari yang terbanyak berbanding
lurus dengan urutan skor total yang diperoleh? Mengapa?
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Penyelesaian:
1. Setiap wakil dicari banyak soal yang dijawab salah dan banyak soal
yang tidak dijawab menggunakan pedoman penskoran olimpiade
(Bobot 2)
Ammar:
Skor jawaban benar = 32 × 3 = 96
Banyak soal yang dijawab salah =

90−(32×3)
−2

=3

Banyak soal yang tidak dijawab = 35 − 32 − 3 = 0
Hammam:
Skor jawaban benar = 24 × 3 = 72
Banyak soal yang dijawab salah =

58−(24×3)
−2

=7

Banyak soal yang tidak dijawab = 35 − 24 − 7 = 4
Feyza:
Skor jawaban benar = 28 × 3 = 84
Banyak soal yang dijawab salah =

76−(28×3)
−2

=4

Banyak soal yang tidak dijawab = 35 − 76 − 4 = 3
Azzam:
Skor jawaban benar = 26 × 3 = 78
Banyak soal yang dijawab salah =

78−(26×3)
−2

=0

Banyak soal yang tidak dijawab = 35 − 26 − 0 = 9
Najwa:
Skor jawaban benar = 20 × 3 = 60
Banyak soal yang dijawab salah =

40−(20×3)
−2

= 10

Banyak soal yang tidak dijawab = 35 − 20 − 10 = 5
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Untuk lebih mudah membandingkan dapat dituangkan dalam bentuk
tabel:

1

Ammar

32

Skor
jawaban
benar
96

2

Hammam

24

72

4

7

58

3

Feyza

28

84

3

4

76

4

Azzam

26

78

9

0

78

20

60

5

10

40

No

5

Nama

Banyak Soal
yang dijawab
benar

Najwa

Banyak soal
yang tidak
dijawab

Banyak
jawaban
Salah

Skor
Total

0

3
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3. Menjawab pertanyaan (bobot 2)
Berdasarkan tabel di atas,
a. Ada wakil dari SD Merah Putih yang mengerjakan semua soal, yaitu
Ammar
b. Azzam tidak mengerjakan soal paling banyak
c. Urutan skor jawaban benar dari yang terbanyak tidak berbanding lurus
dengan urutan skor total yang diperoleh, karena tergantung juga dengan
banyak soal yang tidak dikerjakan dan banyak soal yang salah

88

Unit Pembelajaran
Operasi Hitung Bilangan Bulat

Konsep bilangan bulat perlu dikonstruksi sendiri oleh peserta didik agar
bermakna. Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat dieksplorasi
guna mengonstruksi pengetahuan tentang bilangan tersebut. Penguasaan
terhadap konsep bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif
(bilanngan asli), nol, dan bilangan bulat negatif menjadi prasyarat untuk
mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Beberapa alternatif kegiatan atau
aktivitas pembelajaran dapat digunakan untuk menstimulasi daya pikir dan
daya nalar peserta didik sehingga mereka dapat membangun konsep sendiri.
Aktivitas

pembelajaran

dalam

hal

ini

diarahkan

aktivitas

yang

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Beberapa
model

pembelajaran

yang

dapat

mengakomodasi

pengembangan

keterampilan berpikir tingkat tinggi diantaranya: Problem Based Learning
(PBL), Discovery Learning, dan Project Based Learning (PJBL). Saudara dapat
memilih model yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan
dibelajarkan dan kompetensi peserta didik Saudara. Penggunaan alat peraga
yang didampingi Lembar Kerja untuk materi operasi bilangan bulat ini juga
akan sangat membantu peserta didik dalam menemukan konsep-konsep
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat
beserta sifat-sifatnya.
Aktivitas pembeajaran dan LKPD dalam unit ini hanya sebagai contoh atau
alternatif saja, kreativitas Saudara sangat diharapkan untuk dapat
mengembangkan aktivitas pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi yang lebih sesuai dengan kondisi peserta didik Saudara.
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Selamat, Saudara telah selesai mempelajari Unit Operasi Hitung Bilangan
Bulat. Bagaimana pengalaman Saudara dalam menyelesaikan unit ini?
Apakah Saudara berhasil memahami semua pembahasan yang terdapat
dalam Unit Operasi Hitung Bilangan Bulat ini? Adakah kesulitan yang
Saudara jumpai ketika mempelajarinya? Apakah ada manfaat yang Saudara
dapatkan setelah mempelajari unit ini?
Agar berhasil baik dalam mempelajari Unit Operasi Hitung Bilangan Bulat
ini, Saudara dapat mengikuti petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas (aktivitas dapat dimodifikasi sesuai
kondisi kelas). Mintalah bantuan rekan guru, instruktur atau pengawas
untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika Saudara melakukan
aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah bantuan dan saran
mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut.

3.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan
Persekutuan Terkecil (KPK). Topik ini terbagi dalam dua materi yaitu: (1)
FPB, dan (2) KPK. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini,
guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi-materi
tersebut ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah
disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan pengembangan
kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya kepada peserta didik, di dalam unit ini dimuat kompetensi
dasar yang memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi,
bahan bacaan tentang FPB dan KPK, soal-soal tes USBN topik FPB dan KPK di
tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi
alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang
dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang
dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan kisi-kisi dan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam
unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah
memfasilitasi peserta didik belajar tentang FPB dan KPK, masalah-masalah
yang berhubungan dengan FPB dan KPK, serta mendorong peserta didik
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik FPB dan KPK yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
bahan bacaan Faktor dan Kelipatan Bilangan, Bilangan Prima, FPB, dan KPK.
LKPD

yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru

mudah
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit FPB dan KPK dikembangkan berdasar KD berikut.
Tabel 1KD dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.4

Menjelaskan faktor dan
kelipatan suatu bilangan

1. Menjelaskan faktor suatu bilangan
2. Menjelaskan kelipatan suatu
bilangan

IV

3.5

Menjelaskan bilangan
prima
Menjelaskan dan
menentukan faktor
persekutuan, faktor
persekutuan terbesar
(FPB), kelipatan
persekutuan, dan
kelipatan persekutuan
terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan
dengan kehidupan
sehari-hari

1. Menjelaskan bilangan prima

IV

1. Menjelaskan faktor persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
2. Menentukan faktor persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
3. Menjelaskan faktor persekutuan
terbesar (FPB), dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
4. Menentukan faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
5. Menjelaskan kelipatan
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
6. Menentukan kelipatan
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan

IV

3.6
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sehari-hari
7. Menjelaskan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
8. Menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

KD KETERAMPILAN
4.4

Mengidentifikasi faktor
dan kelipatan suatu
bilangan

1. Mengidentifikasi faktor suatu
bilangan
2. Mengidentifikasi kelipatan suatu
bilangan

IV

4.5

Mengidentifikasi
bilangan prima

1. Mengidentifikasi bilangan prima

IV

4.6

Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
faktor persekutuan,
faktor persekutuan
terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan,
dan kelipatan
persekutuan terkecil
(KPK) dari dua
bilangan berkaitan
dengan kehidupan
sehari-hari

1. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktor
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
2. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktor
persekutuan terbesar (FPB) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
3. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kelipatan
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
4. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

IV
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada unit ini adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK PENGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN
KELAS IV

IPK PENDUKUNG
3.4.1 Menentukan hasil bagi suatu
bilangan
3.4.2 Menentukan hasil perkalian
bilangan
3.6.1 Menjelaskan persekutuan dua
himpunan bilangan

IPK PENDUKUNG
-

IPK KUNCI

IPK KUNCI

3.4.3 Menjelaskan faktor suatu bilangan
3.4.4 Menjelaskan kelipatan suatu
bilangan
3.5.1 Menjelaskan bilangan prima
3.6.2 Menjelaskan faktor persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
3.6.3 Menentukan faktor persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
3.6.4 Menjelaskan faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
3.6.5. Menentukan faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
3.6.6 Menjelaskan kelipatan persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
3.6.7 Menentukan kelipatan persekutuan
dari dua bilangan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
3.6.8 Menjelaskan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
3.6.9 Menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari

4.4.1 Mengidentifikasi faktor suatu
bilangan
4.4.2 Mengidentifikasi kelipatan suatu
bilangan
4.5.1 Mengidentifikasi faktor prima
suatu bilangan
4.5.2 Mengidentifikasi faktorisasi prima
suatu bilangan
4.6.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktor
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
4.6.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktor
persekutuan terbesar (FPB) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
4.6.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kelipatan
persekutuan dari dua bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
4.6.4 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
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dua bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
IPK PENGAYAAN
3.4.5
3.4.6
3.5.2
3.5.3
3.6.10
3.6.11
3.6.12

3.6.13

Menentukan faktor suatu
bilangan
Menentukan kelipatan suatu
bilangan
Menjelaskan faktor prima
Menjelaskan faktorisasi prima
Menentukan faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari tiga bilangan
Menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
tiga bilangan
Menentukan faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari tiga bilangan
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
Menentukan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
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IPK PENGAYAAN
4.4.3 Mengidentifikasi faktor beberapa
bilangan
4.4.4 Mengidentifikasi kelipatan
beberapa bilangan
4.5.2 Mengidentifikasi faktor prima
beberapa bilangan
4.5.3 engidentifikasi faktorisasi prima
beberapa bilangan
4.6.5 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktor
persekutuan terbesar (FPB) dari
tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
4.6.6 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari
tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
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A. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)
Dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan aktivitas
hitungan-menghitung. Untuk memudahkan aktivitas hitung-menghitung
pada permasalahan tertentu dapat menggunakan konsep kelipatan. Konsep
KPK antara lain dapat digunakan untuk menentukan kapan beberapa orang
pergi bersama jika masing-masing pergi pada periode waktu tertentu,
menentukan kapan posisi orbit beberapa planet tertentu dapat terjadi , dan
menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom.
Berikut ini contoh permasalahan yang penyelesaiannya menerapkan konsep
KPK:
Agus dan Budi mengikuti latihan sepak bola bersama-sama pada hari Minggu
tanggal 10 Maret 2019. Agus latihan setiap 3 hari sekali dan Budi setiap 5
hari sekali. Dapatkah kalian membantu mereka menyusunkan jadwal latihan
sepak bola sampai akhir bulan Mei 2019? Pada tanggal berapa saja mereka
akan latihan sepak bola bersama-sama? Tanggal berapa mereka latihan
sepak bola bersama pertama kali setelah tanggal 10 Maret 2019? Pada
tanggal berapa mereka akan latihan sepak bola bersama-sama pada hari
minggu untuk kedua kalinya?
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B. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)
Menentukan faktor suatu bilangan identik dengan menentukan pembagi
habis dari bilangan tersebut. Banyak permasalahan dalam kehidupan seharihari yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, Budi mempunyai 12 buah Apel.
Dia ingin membagi kepada teman-temannya dimana masing-masing anak
menerima jeruk dengan jumlah yang sama. Kepada berapa anak buah Apel
Budi bisa dibagikan?

Gambar 1 Buah Apel
Sumber: www.google.com

Dengan sedikit mengembangkan permasalahan di atas, bisa dijadikan contoh
permasalahan yang berkaitan dengan menentukan faktor persekutuan dan
faktor persekutuan terbesar dari dua atau lebih bilangan. Misalnya
permasalahannya dikembangkan menjadi seperti berikut. Selain mempunyai
12 buah Apel ternyata Budi juga mempunyai 18 buah Jeruk. Dia Ingin
membagikan buah Jeruk dan Apel yang dimiliki kepada teman-temannya. Jika
setiap teman-temanya menerima buah jeruk dan Apel dalam jumlah yang
sama kepada berapa temannya Budi bisa membagikan buah Jeruk dan
Apelnya? Berapa teman terbanyak yang bisa menerima buah Jeruk dan Apel?
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Gambar 2 Buah Apel dan Jeruk
Sumber: www.google.com

Konsep FPB antara lain dapat digunakan untuk menyederhanakan pecahan,
menentukan pembagian beberapa macam benda (misalnya: buah, permen,
kue, dll) ke dalam beberapa tempat (kotak/kantong plastik) dengan aturan
tertentu , dan sebagainya.
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Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
materi FPB dan KPK.

A. Soal USBN Tahun 2015/2016
Pada soal USBN tahun 2015/2016 terdapat dua soal yang berkaitan dengan
materi FPB dan KPK yaitu soal nomor 4 dan 5. Kompetensi Dasar yang sangat
dekat keterkaitannya dengan dua soal tersebut adalah KD 3.6 Menjelaskan
dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan KD 4.6 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan
terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua KD
tersebut merupakan KD pada kelas IV. Berikut ini bentuk soalnya
1.

Soal USBN Tahun 2015/2016 yang berkaitan dengan materi FPB

No.
4

Butir Soal
Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 28, 42, dan 76 adalah ... .
A.

14

B.

7

C.

4

D.

2

Identifikasi
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Level
Kognitif

:

II

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.10 Menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari tiga
bilangan

Diketahui

:

bilangan 28, 42, dan 76

Ditanyakan

:

Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari ketiga bilangan
tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

-

2.

Faktor bilangan
Faktor persekutuan dua bilangan
Faktor prima
Faktorisasi prima
Faktor persekutuan terbesar (FPB)

Soal USBN Tahun 2015/2016 yang berkaitan dengan materi KPK

No.

Butir Soal

5

Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan Lutfi setiap 6 hari.
Mereka bertiga berlatih bersama yang kedua tanggal 5 April 2016. Mereka
bertiga berlatih bersama pada tanggal ... .
A.

4 Februari 2016

B.

5 Februari 2016

C.

24 Februari 2016

D.

25 Februari 2019

Identifikasi
Level
Kognitif

:

III

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.6.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

1. Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan
Lutfi setiap 6 hari.
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2. Mereka bertiga berlatih bersama yang kedua tanggal 5 April
2016.
Ditanyakan

:

Kapan mereka bertiga berlatih bersama

Materi yang
dibutuhkan

:

-

Kelipatan bilangan
Kelipatan persekutuan dari 3 bilangan
Faktor prima
Faktorisasi prima
Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 3 bilangan

B. Soal USBN Tahun 2016/2017
Pada soal USBN tahun 2016/2017 terdapat dua soal yang berkaitan dengan
materi FPB dan KPK yaitu soal nomor 4 dan 5. Kompetensi Dasar yang sangat
dekat keterkaitannya dengan dua soal tersebut adalah KD 3.6 Menjelaskan
dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan KD 4.6 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan
terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua KD
tersebut merupakan KD pada kelas IV. Berikut ini bentuk soalnya
1.

Soal no 4 pada Naskah soal USBN 2016/2017

No.
4

Butir Soal
KPK dari bilangan 48, 84, dan 98 adalah ... .
A.

336

B.

672

C.

2.282

D.

2.352

Identifikasi
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Level
Kognitif

:

II

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.11 Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari
tiga bilangan

Diketahui

:

Tiga bilangan 48, 84, dan 98

Ditanyakan

:

KPK nya

Materi yang
dibutuhkan

:

Menentukan KPK dari 3 bilangan

2.

Soal no 5 pada Naskah soal USBN 2016/2017

No.

Butir Soal

5

Panitia lomba SD Sukowati menyediakan hadiah berupa buku tulis
sebanyak 96 buah, pensil 72 buah, dan buku gambar 60 buah. Setiap
bungkus hadiah terdiri atas tiga jenis barang. Jumlah setiap jenis barang
pada setiap bungkusnya sama banyak. Selisih buku tulis dengan buku
gambar pada setiap bungkusnya adalah ... .
A.

3 buah

B.

8 buah

C.

12 buah

D.

13 buah

Identifikasi
Level
Kognitif

:

III

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.6.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor
persekutuan terbesar (FPB) dari tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

1. Disediakan buku tulis sebanyak 96 buah, pensil 72 buah, dan
buku gambar 60 buah.
2. Setiap bungkus hadiah terdiri atas tiga jenis barang dengan
jumlah setiap jenis barang pada setiap bungkusnya sama
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banyak.
Ditanyakan

:

Selisih banyak buku tulis dengan buku gambar pada setiap
bungkusnya

Materi yang
dibutuhkan

:

Menentukan faktor persekutuan dari tiga bilangan

C. Soal USBN Tahun 2017/2018
Berikut ini salinan soal USBN tahun 2017/2018 yang berkaitan dengan
materi FPB dan KPK.
1.

Soal no 6 pada Naskah Soal USBN 2017/2018

No.

Butir Soal

6

Pada permainan clap of seven yang diikuti oleh 30 siswa kelas VI
mempunyai aturan sebagai berikut:
- Seluruh siswa membentuk lingkaran dan guru berada di tengah
lingkaran
- Guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran pertama
- Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru diikuti
siswa di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya, begitu
seterusnya berputar sesuai lingkaran
- Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya,
tidak boleh mengucapkan angkanya tetapi diwajibkan bertepuk tangan.
Sebagai contoh angka pertama yang diminta adalah angka 7. Siswa pertama
yang ditunjuk seharusnya mengucapkan 7 tetapi diganti dengan bertepuk
tangan. Tepuk-8-9-10-11-12-13-tepuk-15-16-17-18-19-20-tepuk-22, dan
seterusnya.
Jika Andi adalah salah satu siswa kelas VI yang mengikuti permainan clap of
seven ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21
sedangkan Roni berada pada urutan ke dua puluh delapan, angka yang
seharusnya diucapkan Roni adalah ... .
A.

28

B.

42

C.

48
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D.

49

Identifikasi
Level
Kognitif

:

III

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.6.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) dari tiga bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

1. Permainan “clap of seven” diikuti oleh 30 siswa kelas VI
2. Aturan Permainan “clap of seven”sebagai berikut:
- Seluruh siswa membentuk lingkaran
- Guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran
pertama
- Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta
guru diikuti siswa di sebelah kanannya mengucapkan
angka berikutnya, begitu seterusnya berputar sesuai
lingkaran
- Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan
kelipatannya, tidak boleh mengucapkan angkanya tetapi
diwajibkan bertepuk tangan.
Sebagai contoh angka pertama yang diminta adalah angka 7.
Siswa pertama yang ditunjuk seharusnya mengucapkan 7 tetapi
diganti dengan bertepuk tangan. Tepuk-8-9-10-11-12-13tepuk-15-16-17-18-19-20-tepuk-22, dan seterusnya.
3. Andi adalah salah satu siswa kelas VI yang mengikuti
permainan “clap of seven” ditunjuk guru sebagai siswa
pertama yang mengucapkan angka 21
4. Roni berada pada urutan ke dua puluh delapan.

Ditanyakan

:

Angka yang seharusnya diucapkan Roni

Materi yang
dibutuhkan

:

Menentukan KPK
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2.

Soal no 7 pada Naskah Soal USBN 2017/2018

No.
7

Butir Soal
FPB dari 72, 84, dan 96 adalah ... .
A.

12

B.

24

C.

32

D.

36

Identifikasi
Level
Kognitif

:

II

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.10 Menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari tiga
bilangan

Diketahui

:

Tiga bilangan 72, 84, dan 96

Ditanyakan

:

FPB dari tiga bilangan

Materi yang
dibutuhkan

:

Cara menentukan FPB dari tiga bilangan
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A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1. Faktor Bilangan
Agar kompetensi pada

KD 3.4 Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu

bilangan dan KD 4.4 Mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan
dapat tercapai dengan baik, pada proses pembelajaran di kelas Guru
semestinya dapat menerapkan aktivitas pembelajaran yang tepat. Aktivitas 1
ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh alternatif aktivitas
pembelajaran yang bisa diaplikasikan di kelas.
Tujuan aktivitas 1.
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menjelaskan faktor suatu bilangan,

2.

menentukan faktor suatu bilangan, dan

3.

mengidentifikasi faktor suatu bilangan.

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1.

Berikan permasalahan dan mintalah peserta didik untuk memperhatikan
permasalahan yang diberikan.

Contoh permasalahan:
Andi mempunyai 12 permen. Andi akan membagi permennya kepada temantemannya. Jika setiap teman Andi mendapat permen dengan jumlah sama,
kepada berapa banyak teman Andi dapat membagikan permennya?
2.

Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
memahami

permasalahan

dan

berpikir

serta

bernalar

dalam

menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan diantaranya:
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a.

Dari permasalahan tersebut, informasi atau hal-hal penting apa saja
yang kamu peroleh?

b.

Adakah hal penting lain yang kamu ketahui tapi tidak disebutkan
secara langsung pada permasalahan itu?

c.

Hal apa yang menjadi pokok masalah dari permasalahan itu?

d.

Bagaimana cara menentukan solusinya?

Pada tahap ini peserta didik dibimbing/diarahkan menjawab bahwa untuk
menentukan solusi dari permasalahan di atas adalah dengan cara
menentukan bilangan yang habis membagi 12.
3.

Guru menyiapkan alat perga berupa permen sebanyak yang diperlukan.
Alat peraga yang digunakan menyesuaikan dengan permasalahan yang
diberikan, kebetulan dalam contoh permasalahan di atas menggunakan
permen.

4.

Secara klasikal Guru mengajak peserta didik melakukan peragaan
pembagian bilangan bulat menggunakan alat peraga berupa permen
sungguhan.

Banyak permen Andi pada permasalahan di atas dapat dikembangkan
dengan mencoba bilangan lain, misalnya: 14, 15, 16, 17, dan lain-lain.
5.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 - 5
orang.

6.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
tentang faktor bilangan. Dalam Lembar Kerja ini peserta didik diarahkan
untuk dapat menentukan sendiri faktor-faktor suatu bilangan. Akhirnya
peserta didik paham dan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan
faktor suatu bilangan.
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7.

Peserta didik diminta mengembangkan hasil penyelidikannya, yaitu
dengan menentukan faktor untuk bilangan yang berbeda, ditulis dalam
Lembar Kerja.

8.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian Lembar Kerja. Peserta didik dari kelompok lain yang tidak
mempresentasikan

memberikan

tanggapan.

Guru

memberikan

penguatan terhadap materi-materi esensial dari hasil presentasi yang
dilakukan.
9.

Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses
penyelesaian masalah. Guru memastikan bahwa semua tujuan aktivitas
sudah tercapai.

Aktivitas 2. Kelipatan Bilangan
Aktivitas 2 dikembangkan berdasarkan KD 3.4 Menjelaskan faktor dan
kelipatan suatu bilangan dan KD 4.4 Mengidentifikasi faktor dan kelipatan
suatu bilangan khususnya pada bagian yang berkaitan dengan materi
kelipatan suatu bilangan.
Tujuan aktivitas 2.
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menjelaskan kelipatan suatu bilangan,

2.

menentukan kelipatan suatu bilangan, dan

3.

mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan.

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1.

Berikan permasalahan dan mintalah peserta didik untuk memperhatikan
permasalahan yang diberikan.
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Contoh permasalahan tentang kelipatan:
Dengan menggunakan meteran kain Andi melakukan percobaan sebagai
berikut. Pertama-tama Andi melipat meteran pada angka 6 sampai ujung
meteran pada angka 12, kemudian Andi melipat lagi tepat pada ujung
meteran yaitu pada angka 12 sehingga ujung hasil lipatan yang pertama pada
angka 18, dan seterusnya. Jika Andi melipat meteran sebanyak 5 kali, pada
angka berapa lipatan Andi yang ke lima?

Gambar 3 Meteran Kain
Sumber: www.google.com

2. Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
berpikir dan bernalar dalam menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa
diberikan ke peserta didik antara lain:
a.

Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di
atas?

b.

Informasi apa yang kamu punya?

c.

Bagaimana cara menentukan solusinya?

Pada tahap ini peserta didik diharapkan/diarahkan menjawab bahwa untuk
menentukan solusi dari permasalahan di atas adalah dengan cara
menentukan bilangan yang habis membagi 12.

118

Unit Pembelajaran
FPB dan KPK

3.

Guru menyiapkan alat peraga berupa meteran kain.

4.

Guru mengajak peserta didik melakukan peragaan pelipatan meteran
kain.

5.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 - 5
orang.

6.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
tentang kelipatan bilangan. Dalam Lembar Kerja ini peserta didik
dibimbing untuk dapat menyimpulkan sendiri kelipatan suatu bilangan.

7.

Peserta didik diminta mengembangkan hasil aktivitasnya, yaitu dengan
melakukan aktivitas eksplorasi pada kelipatan bilangan yang lain, ditulis
dalam Lembar Kerja.

8.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian Lembar Kerja. Peserta didik dari kelompok lain yang tidak
mempresentasikan

memberikan

tanggapan.

Guru

memberikan

penguatan terhadap materi-materi esensial dari hasil presentasi yang
dilakukan.
9.

Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses
penyelesaian masalah. Guru memastikan bahwa semua tujuan aktivitas
sudah tercapai.

Aktivitas 3. Bilangan Prima
Aktivitas 3 dikembangkan berdasarkan KD 3.5 Menjelaskan bilangan prima
dan KD 4.5 Mengidentifikasi bilangan prima khususnya materi yang
berkaitan dengan bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima.
Tujuan aktivitas 3.
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menenjelaskan bilangan prima,

2.

mengidentifikasi bilangan prima,

3.

menentukan faktor prima suatu bilangan, dan

4.

menentukan faktorisasi prima suatu bilangan.
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Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1.

Berikan

permasalahan

dan

mintalah

peserrta

didik

untuk

memperhatikan permasalahan yang diberikan.
Contoh permasalahan:
a.

Bilangan-bilangan antara 1 - 100 yang mana sajakah yang merupakan
bilangan prima?

b.

Tentukan faktor-faktor prima dari bilangan berikut ini: 12, 15, 16, 18,
dan 20.

c.

Tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut ini: 12, 15, 16, 18, dan
20.

Dengan menggunakan LKPD yang sudah dibuat oleh guru, peserta didik
dibimbing menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas.
2.

Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
memahami

permasalahan

dan

berpikir

serta

bernalar

dalam

menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan diantaranya:
a.

Dari permasalahan tersebut, informasi atau hal-hal penting apa saja
yang kamu peroleh?

b.

Adakah hal penting lain yang kamu ketahui tapi tidak disebutkan
secara langsung pada permasalahan itu?

c.

Hal apa yang menjadi pokok masalah dari permasalahan itu?

d.

Bagaimana cara menentukan solusinya?

Pada tahap ini peserta didik dibimbing/diarahkan menjawab bahwa untuk
menentukan solusi dari permasalahan di atas.
3.

Guru menyiapkan alat perga/bantu yang diperlukan. Alat peraga/bantu
yang digunakan menyesuaikan dengan permasalahan yang diberikan.
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4.

Secara klasikal Guru mengajak peserta didik melakukan peragaan
menggunakan alat peraga/bantu yang sudah disiapkan.

5.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 - 5
orang.

6.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
Peserta Didik yang sudah disiapkan. Dalam Lembar Kerja ini peserta
didik diarahkan untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang
diberikan secara bertahap.

7.

Peserta didik diminta mengembangkan hasil penyelidikannya.

8.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian Lembar Kerja. Peserta didik dari kelompok lain yang tidak
mempresentasikan

memberikan

tanggapan.

Guru

memberikan

penguatan terhadap materi-materi esensial dari hasil presentasi yang
dilakukan.
9.

Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses
penyelesaian masalah. Guru memastikan bahwa semua tujuan aktivitas
sudah tercapai.

Aktivitas 4. FPB
Aktivitas 4 merupakan aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan materi
pengayaan yang dikembangkan berdasarkan KD 3.6 Menjelaskan dan
menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-har; idan KD 4.6 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan
terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada
aktivitas ini kompetensi yang diharapkan lebih diperluas sampai mampu
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menentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan. Walaupun demikian, langkahlangkah pada aktifitas ini tetap memperhatikan urutan tingkat pengetahuan
dan keterampilan peserta didik mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.
Tujuan aktivitas 4.
Setelah melakukan aktivitas 4 ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menentukan faktor suatu bilangan,

2.

menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan,

3.

menentukan faktor persekutuan dari tiga bilangan,

4.

menentukan FPB dari dua bilangan,

5.

menentukan FPB dari tiga bilangan,

6.

menyelesaikan masalah FPB dari dua bilangan yang berkaitan dengan
masalah sehari-hari, dan

7.

menyelesaikan masalah FPB dari tiga bilangan yang berkaitan dengan
masalah sehari-hari.

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
1.

Diberikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan
mintalah peserta didik untuk memperhatikan permasalahan yang
diberikan.

Contoh permasalahan:
Sebagai hadiah karena telah membantu Ibunya, Heni dibelikan

permen

beraneka rasa. Permen Heni terdiri dari 30 permen rasa coklat, 36 permen
rasa jeruk, dan 42 permen rasa kacang. Dia ingin membagikan

semua

permen kepada teman-temannya dimana setiap anak menerima permen
dengan rasa dan jumlah yang sama. Berapa saja banyaknya anak yang
mungkin menerima permen dari Heni? Paling banyak bisa diberikan kepada
berapa anak? Setiap anak menerima berapa banyak permen untuk setiap
jenis rasanya?
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Contoh permasalahan tersebut dapat Saudara gunakan langsung pada
pembelajaran di kelas, namun demikian kalau dirasa masih kurang sesuai
sebaiknya Saudara menyesuaikannya. Saudara dapat memodifikasi konteks
atau ruang lingkup permasalahannya dan/atau cukup mengubah bilanganbilangannya disesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar dan kondisi
peserta didik. Apabila contoh permasalahan tersebut dianggap terlalu
kompleks, Saudara dapat menyederhanakannya atau menyesuaikan dengan
menjadikan permasalahan tersebut menjadi beberapa tahapan permasalahan
yang secara hirarkis bisa menjembatani pemahaman peserta didik tentang
permasalahan tersebut.
Kalau kita perhatikanp permasalahan tersebut level tertingginya berkaitan
dengan materi FPB dari tiga bilangan dan interpretasinya dalam masalah
sehari-hari. Namun demikian, juga berkaitan dengan materi pada level
dibawahnya yaitu materi faktor persekutuan. Diharapkan peserta didik dapat
mebedakan kata kunci permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan
faktor persekutuan saja dan mana permasalahan yang berkaitan dengan FPB.
Akan lebih baik lagi apabila sampai pada tahap peserta didik mampu
mengidentifikasi kata apa yang memebedakannya.
2. Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
memahami

permasalahan

dan

berpikir

serta

bernalar

dalam

menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan diantaranya:
a.

Dari permasalahan tersebut, informasi atau hal-hal penting apa saja
yang kamu peroleh?

b.

Adakah hal penting lain yang kamu ketahui tapi tidak disebutkan
secara langsung pada permasalahan itu?

c.

Hal apa yang menjadi pokok masalah dari permasalahan itu?

d.

Bagaimana cara menentukan solusinya?

Pada tahap ini peserta didik diharapkan menjawab bahwa untuk
menentukan solusi dari permasalahan di atas adalah dengan cara

123

menentukan kelipatan persekutuan dan KPK dari tiga bilangan berdasarkan
permasalahan sehari-hari yang diberikan.
3.

Guru menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan alat
perga/bantu berupa kalender tahun 2019.

4.

Guru mengajak peserta didik untuk mengisi LKPD yang sudah disiapkan.

5.

Guru Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan
4 - 5 orang.

6.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
tentang permasalahan tersebut. Dalam Lembar Kerja ini peserta didik
dibimbing untuk dapat menyimpulkan sendiri hasil penyelesaian
masalahnya.

7.

Peserta didik diminta mengembangkan hasil penyelidikannya, yaitu
dengan menyelesaikan masalah yang lain, ditulis dalam Lembar Kerja.

8.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian Lembar Kerja. Peserta didik dari kelompok lain yang tidak
mempresentasikan

memberikan

tanggapan.

Guru

memberikan

penguatan terhadap materi-materi esensial dari hasil presentasi yang
dilakukan..
9.

Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses
penyelesaian masalah. Guru memastikan bahwa semua tujuan aktivitas
sudah tercapai.
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Aktivitas 5. KPK
Aktivitas 5 merupakan aktifitas pembelajaran yang berkaitan dengan materi
pengayaan

yang

dikembangkan

berdasarkan

3.6

Menjelaskan

dan

menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; dan KD 4.6 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan
terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada
aktivitas ini kompetensi yang diharapkan lebih diperluas sampai mampu
menentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan. Walaupun demikian, langkahlangkah pada aktifitas ini tetap memperhatikan urutan tingkat pengetahuan
dan keterampilan peserta didik mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.
Tujuan aktivitas 5.
Dengan melakukan aktivitas 12 ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

menentukan kelipatan suatu bilangan,

2.

menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan,

3.

menentukan kelipatan persekutuan dari tiga bilangan,

4.

menentukan KPK dari dua bilangan,

5.

menentukan KPK dari tiga bilangan,

6.

Menyelesaikan masalah KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan
maslah sehari-hari, dan

7.

Menyelesaikan masalah KPK dari tiga bilangan yang berkaitan dengan
masalah sehari-hari.

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut.
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1.

Diberikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan
mintalah peserta didik untuk memperhatikan permasalahan yang
diberikan.

Contoh permasalahan:
Candra mengikuti latihan berenang setiap 3 hari sekali mulai tanggal 3 April
2019. Dody mengikuti latihan renang setiap 5 hari sekali mulai tanggal 5
April 2019. Buatlah jadwal latihan renang mereka minimal selama 4 bulan!
Pada tanggal berapa sajakah mereka berdua akan latihan berenang bersamasama? Pada tanggal berapa mereka akan latihan berenang bersama-sama
pada hari Minggu?
Contoh permasalahan tersebut dapat Saudara gunakan langsung pada
pembelajaran

di

kelas,

namun

demikian

sebaiknya

Saudara

menyesuaikannya. Saudara dapat memodifikasi konteks atau ruang lingkup
permasalahannya

dan/atau

cukup

mengubah

bilangan-bilangannya

disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan peserta didik. Apabila
contoh permasalahan tersebut dianggap terlalu kompleks, Saudara dapat
menyesuaikan dengan mempartisi menjadi permasalahan-permasalahan
yang lebih sederhana yang bisa menjembatani pemahaman peserta didik
tentang permasalahan tersebut.
Alternatif permasalahan sederhana yang bisa membantu pemahaman peserta
didik misalnya, waktu mulai latihan renang pada permasalahan di atas
diubah menjadi dimulai pada hari yang sama pada akhir bulan sebelumnya
atau awal bulan yang sama. Hal ini bertujuan lebih menyederhanakan
permasalahan dan mendekatkan dengan konsep KPK yang sudah mereka
pahami.
2. Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
memahami

permasalahan

dan

berfikir

serta

bernalar

dalam

menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan diantaranya:
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a.

Dari permasalahan tersebut, informasi atau hal-hal penting apa saja
yang kamu peroleh?

b.

Adakah hal penting lain yang kamu ketahui tapi tidak disebutkan
secara langsung pada permasalahan itu?

c.

Hal apa yang menjadi pokok masalah dari permasalahan itu?

d.

Bagaimana cara menentukan solusinya?

Pada tahap ini peserta didik diharapkan/diarahkan menjawab bahwa untuk
menentukan solusi dari permasalahan di atas adalah dengan cara
menentukan KPK dari dua dan tiga bilangan berdasarkan permasalahan
sehari-hari yang diberikan.
3.

Guru menyiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan alat
perga/bantu berupa kalender tahun 2019

4.

Guru mengajak peserta didik untuk menandai kalender sesuai dengan
permasalahan yang diberikan

5.

Guru Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4
- 5 orang.

6.

Setiap kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja
tentang permasalahan tersebut. Dalam Lembar Kerja ini peserta didik
dibimbing untuk dapat menyimpulkan sendiri hasil penyelesaian
masalahnya.

7.

Peserta didik diminta mengembangkan hasil penyelidikannya, yaitu
dengan menyelesaikan masalah yang lain, ditulis dalam Lembar Kerja.

8.

Selanjutnya perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil
penyelesaian Lembar Kerja. Peserta didik dari kelompok lain yang tidak
mempresentasikan

memberikan

tanggapan.

Guru

memberikan

penguatan terhadap materi-materi esensial dari hasil presentasi yang
dilakukan.
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9.

Guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses
penyelesaian masalah. Guru memastikan bahwa semua tujuan aktivitas
sudah tercapai.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Faktor Bilangan
LKPD 1.a
Judul

: Menentukan faktor-faktor dari bilangan 12

Tujuan : Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi
faktor suatu bilangan.
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
I.

Perhatikan dengan cermat dan pahami contoh permasalahan berikut ini:

Andi mempunyai 12 permen. Andi akan membagi permennya kepada temantemannya. Jika setiap teman Andi mendapat permen dengan jumlah sama,
kepada berapa banyak teman Andi dapat membagikan permennya?
II. Selesaikan masalah di atas
Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah sebagi
berikut.
1.

Menyiapkan alat peraga berupa permen asli (atau tiruan) dan alat bantu
berupa “tabel pembagian permen”
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Perhatikan “tabel pembagian permen” berikut ini.
Banyak permen yang akan dibagi: 12
No
1

Banyak anak yang
menerima
... (1)

Jumlah permen yang diterima
setiap anak
... (12)

2

... (2)

... (6)

3

... (3)

... (4)

4

... (4)

... (3)

5

... (6)

... (2)

6

... (12)

... (1)

Banyak anak yang menerima permen: ... . (1,2,3,4,6,12)
Bilangan-bilangan pembagi habis 12 adalah: ... . (1,2,3,4,6,12)
Yang dimaksud faktor dari bilangan 12 adalah ... .
Faktor-faktor bilangan 12 adalah: ... . (1,2,3,4,6,12)
Keterangan: Bilangan-bilangan yang ditulis di dalam kurung merupakan
jawaban yang diharapkan, tidak diberikan ke peserta didik.
LKPD 1.b
Judul

: Menentukan faktor-faktor dari bilangan 14

Tujuan : Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi
faktor suatu bilangan
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
I.

Perhatikan dengan cermat dan pahami contoh permasalahan berikut ini:

Andi mempunyai 14 permen. Andi akan membagi permennya kepada temantemannya. Jika setiap teman Andi mendapat permen dengan jumlah sama,
kepada berapa banyak teman Andi dapat membagikan permennya?
II. Selesaikan masalah di atas
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Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah sebagi
berikut.
1.

Menyiapkan alat peraga berupa permen asli (atau tiruan) dan alat bantu
berupa “tabel pembagian permen”

Perhatikan “tabel pembagian permen” berikut ini.
Banyak permen yang akan dibagi: 14
Banyak anak yang
Jumlah permen yang diterima
menerima
setiap anak
... (1)
... (14)
... (2)
... (7)
... (7)
... (2)
... (14)
... (1)

No
1
2
3
4

Banyak anak yang menerima permen: ... . (1,2,7,14)
Bilangan-bilangan pembagi habis 14 adalah: ... . (1,2,7,14)
Faktor-faktor bilangan 14 adalah: ... . (1,2,7,14)
Keterangan: Bilangan-bilangan dalam kurung merupakan jawaban yang
diharapkan dan tidak perlu dimunculkan pada LKPD yang
dikerjakan siswa
Diharapkan Guru dapat membuat LKPD yang lainnya sesuai kebutuhan
pembelajaran di dalam kelas. LKPD 1.c, 1.d, dan selanjutnya sesuai dengan
LKPD 1.a dan 1,b hanya bilangan yang ditentukan

faktor-faktor diganti

bilangan lain. Disarankan bilangan yang dicari faktornya juga terdapat
bilangan prima.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Kelipatan Bilangan
Judul : Menjelaskan kelipatan suatu bilangan
Tujuan: Peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi kelipatan
suatu bilangan
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja: Isilah titik-titik pada tabel di bawah ini.
I.

Perhatikan dengan cermat dan pahami permasalahan berikut ini:

Menentukan kelipatan suatu bilangan
Bilangan
yang dicari
kelipatannya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dst.

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

4

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

5

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

12

18

24

30

36

42

48

54

60

dst.

6

Angka pada lipatan ke:

6

7

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

8

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

9

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dst.

dst.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

131

Lembar Kerja Peserta Didik 3. Bilangan Prima
Semua bilangan asli habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagian
dari bilangan asli juga habis dibagi oleh bilangan asli yang lain. Bilangan asli
lebih dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri disebut
bilangan prima.
LKPD 3.a
Judul : Menentukan bilangan prima antara 1 - 100
Tujuan: Peserta didik dapat menentukan bilangan prima antara 1 – 100.
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
Untuk menentukan atau mengidentifikasi bilangan asli antara 1 dan 100 yang
manakah yang merupakan bilangan prima dapat dilakukan dengan langkahlangkah berikut.
1.

Susunlah bilangan asli mulai 1 sampai 100 secara berurutan mulai dari
yang kecil ke yang besar seperti tabel berikut.

Perhatikan tabel bilangan 1 sampai 100 berikut ini.
Bilangan 1 sampai 100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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Lakukan Langkah-langkah berikut ini:
a.

Coretlah bilangan 1. Setelah 1 dicoret maka bilangan terkecil pada
tabel yang belum dicoret adalah 2.

b.

Coret bilangan yang habis dibagi 2, selain bilangan 2 itu sendiri.
Semua bilangan kelipatan 2 (genap) selain bilangan 2 itu sendiri
dicoret. Pada langkah ini bilangan yang dicoret adalah: 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, dan 100. Bilangan terkecil pada tabel yang belum
di coret adalah 3.

c.

Coret bilangan yang habis dibagi 3, selain bilangan 3 itu sendiri. Pada
langkah ini bilangan yang dicoret adalah semua bilangan kelipatan 3
yang ganjil, karena semua bilangan genap sudah di coret pada
langkah sebelumnya, yaitu 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75,
81, 87, 93, dan 99. Bilangan terkecil yang belum dicoret adalah 5.

d.

Coret bilangan yang habis dibagi 5, selain bilangan 5 itu sendiri. Pada
langkah ini bilangan yang dicoret adalah semua bilangan kelipatan 5
yang ganjil, yaitu semua bilangan yang satuannya 5 dan tidak habis
dibagi 3, karena sudah dilakukan pada langkah sebelumnya, yaitu 25,
35, 55, 65, 85, dan 95. Bilangan terkecil yang belum dicoret adalah 7.

e.

Coret bilangan yang habis dibagi 7, selain bilangan 7 itu sendiri. Pada
langkah ini bilangan yang dicoret adalah bilangan 49 saja, karena
bilangan kelipatan tujuh yang lainnya sudah di coret pada langkah
sebelumnya. Bilangan terkecil yang belum di coret adalah 11. Semua
bilangan kelipatan 11 sudah di coret pada langkah sebelumnya.
Demikian juga kelipatan bilangan-bilangan yang lain yang belum
dicoret sampai langkah ini.

f.

Semua bilangan yang tidak dicoret merupakan bilangan prima.
Bilangan yang tidak dicoret adalah: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

133

LKPD 3.b
Judul : Menentukan faktor prima, dan faktorisasi prima suatu bilangan
dengan mendaftar terlebih dulu faktor-faktornya
Tujuan: Peserta didik dapat menentukan faktor prima, dan faktorisasi prima
suatu bilangan dengan mendaftar terlebih dulu faktor-faktornya
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
Perhatikan tabel berikut ini. Isilah titik-titik pada tabel dengan bilangan yang
sesuai.
Bilangan

Faktor Bilangan

Faktor Prima

Faktorisasi Prima

12

...

...

...

15

...

...

...

16

...

...

...

17

...

...

...

18

...

...

...

20

...

...

...

LKPD 3.c
Judul : Menentukan faktor prima, dan faktorisasi prima suatu bilangan
dengan pohon faktor.
Tujuan: Peserta didik dapat Menentukan faktor prima, dan faktorisasi prima
suatu bilangan dengan pohon faktor.
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
Perhatikan bagan pohon faktor berikut. Isilah titik-titik pada bagan dengan
bilangan yang sesuai.
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Faktor prima dari 12 adalah ... .
Faktor prima dari 15 adalah ... .
Faktor prima dari 16 adalah ... .
Faktor prima dari 18 adalah ... .
Faktor prima dari 20 adalah ... .
Faktorisasi prima 12 = . . ..
Faktorisasi prima 15 = . . ..
Faktorisasi prima 16 = . . ..
Faktorisasi prima 18 = . . ..
Faktorisasi prima 20 = . . ..
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. FPB
Judul : Menyelesaikan masalah FPB
Tujuan: Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan FPB dari tiga bilangan
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
I. Perhatikan dengan cermat dan pahami permasalahan berikut ini:
Sebagai hadiah karena telah membatu Ibunya, Heni dibelikan

permen

beraneka rasa. Permen Heni terdiri dari 30 permen rasa coklat, 36 permen
rasa jeruk, dan 42 permen rasa kacang. Dia ingin membagikan

semua

permen kepada teman-temannya dimana setiap anak menerima permen
dengan rasa dan jumlah yang sama. Berapa saja banyaknya anak yang
mungkin menerima permen dari Heni? Paling banyak bisa diberikan kepada
berapa anak? Setiap anak menerima berapa banyak permen untuk setiap
jenis rasanya?
Catatan bagi Guru: Konteks permasalahan dan bilangan-bilangan yang
tersurat pada permasalahan di atas dapat disesuaikan berdasarkan
kebutuhan saat pembelajaran di kelas serta kemampuan peserta didik.
II. Selesaikan masalah di atas.
Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan cara yang
berbeda-beda, salah satunya adalah dengan mengikuti langkah-langkah
berikut ini.
1.

Menyiapkan alat peraga berupa permen jenis dan banyaknya sesuai pada
masalah di atas dan alat bantu berupa “tabel faktor bilangan”.
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Perhatikan tabel faktor bilangan di bawah ini.
Banyaknya Banyaknya teman yang menerima permen  banyaknya
permen

permen yang diterima masing-masing teman (...  ...)

Heni
Rasa

130

2...

3...

...

coklat=30
Rasa

136

2...

3...

142

2...

3...

kacang=42

2.

...

...

...

...

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

Jeruk=36
Rasa

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

...

...

...

...

...

...

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

...

...

...

...

...

...

...

...

Menentukan faktor bilangan-bilangan sesuai dengan permasalahan yang
ada.

Peserta didik diminta melengkapi “tabel faktor bilangan” seperti di atas.
Alat peraga berupa permen sungguhan (atau tiruan) dapat digunakan apabila
peserta didik mengalami kesulitan melengkapi tabel. Format tabel sekedar
contoh dan bisa disesuaikan oleh guru.
3.

Menentukan faktor, faktor persekutuan, dan FPB dari tiga bilangan
berdasarkan hasil pekerjaan sebelumnya.

Perhatikan hasil langkah di atas kemudian pahami maknanya berkaitan
dengan faktor suatu bilangan.
Permen rasa coklat sebanyak 30 dapat dibagi kepada beberapa teman,
berapa saja? Jadi faktor-faktor bilangan 30 adalah : ....
Permen rasa jeruk sebanyak 36 dapat dibagi kepada beberapa teman, berapa
saja? Jadi faktor-faktor bilangan 36 adalah : ....
Permen rasa kacang sebanyak 42 dapat dibagi kepada beberapa teman,
berapa saja? Jadi faktor-faktor bilangan 42 adalah : ....
Hasil dari faktor-faktor bilangan 30, 36, dan 42 di atas adakah yang sama?
Berapa saja?

137

4.

Menentukan FPB dari tiga bilangan berdasarkan hasil pekerjaan
sebelumnya

Dari hasil faktor-faktor bilangan 30, 36, dan 42 yang sama berapakah
bilangan yang terbesar? Apa artinya
5.

Tuliskan jawaban penyelesaian masalah di atas dengan rapi.

6.

Presentasikan hasilnya

III. Tanyakan kepada peserta didik apakah ada yang punya ide cara lain
untuk

menyelesaikan

permasalahan

kesempatan untuk menjelaskannya.
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tersebut?

Kalau

ada,

beri
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. KPK
Judul : Menyelesaikan masalah KPK
Tujuan: Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan KPK dari dua bilangan dan tiga bilangan
Identitas Mata Pelajaran: Matematika
Petunjuk Kerja:
I.

Perhatikan dengan cermat dan pahami contoh permasalahan berikut ini:

Candra mengikuti latihan berenang setiap 3 hari sekali mulai tanggal 3 April
2019. Dody mengikuti latihan renang setiap 5 hari sekali mulai tanggal 5
April 2019. Buatlah jadwal latihan berenang mereka mereka berdua minimal
selama 4 bulan! Pada tanggal berapa sajakah mereka berdua akan latihan
berenang bersama-sama?

Pada tanggal berapa mereka akan latihan

berenang bersama-sama pada hari Minggu?
Catatan bagi Guru: Konteks permasalahan dan bilangan-bilangan yang
tersurat pada permasalahan di atas dapat disesuaikan
berdasarkan kebutuhan saat pembelajaran di kelas serta
kemampuan peserta didik.
II. Selesaikan masalah di atas.
Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa cara,
salah satunya adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.
1. Menyiapkan alat peraga/bantu berupa kalender 2019.
Perhatikan kalender bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2019 di bawah ini.
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April 2019

Mei 2019

M

Sn
1

Sl
2

R
3

K
4

J
5

S
6

M

Sn

Sl

R
1

K
2

J
3

S
4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

27

28

29

30

Bulan: Juli 2019

Bulan: Juni 2019
M

Sn

Sl

R

K

J

S

M

Sn
1

Sl
2

R
3

K
4

J
5

S
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2. Menentukan kelipatan bilangan-bilangan sesuai dengan permasalahan
yang ada.
Dengan menggunakan kalender seperti di atas susunlah jadwal latihan
berenang Candra dan Dodi. Untuk menentukan tanggal berapa saja
mereka latihan, berilah tanda silang (x) tanggal pada kalender untuk
menandai hari latihan Candra, dan memberi tanda lingkaran (O) pada
kalender untuk menandai hari latihan Dodi.
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April 2019

Mei 2019

M

Sn
1

Sl
2

R
3

K
4

J
5

S
6

M

Sn

Sl

R
1

K
2

J
3

S
4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

27

28

29

30

Bulan: Juli 2019

Bulan: Juni 2019
M

Sn

Sl

R

K

J

S

M

Sn
1

Sl
2

R
3

K
4

J
5

S
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3. Menentukan kelipatan, kelipatan persekutuan, dan KPK dari dua bilangan
berdasarkan hasil pekerjaan sebelumnya.
Perhatikan hasil langkah di atas. Pada tanggal berapa saja tanggal pada
kalender ditandai silang saja, ditandai lingkaran saja, ditandai silang dan
lingkaran sekaligus? Apa artinya?
4. Menentukan KPK dari tiga bilangan berdasarkan hasil pekerjaan
sebelumnya
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Dari hasil langkah di atas, adakah tanggal yang ditandai dengan silang dan
lingkaran sekaligus bertepatan dengan hari minggu? Tanggal berapa dan
apa artinya?
5. Tuliskan jawaban penyelesaian masalah di atas dengan rapi.
6. Presentasikan hasilnya
III.

Tanyakan kepada peserta didik apakah ada yang punya ide cara lain
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau ada, beri
kesempatan untuk menjelaskannya.

C. Bahan Bacaan

Faktor dan Kelipatan Bilangan
Faktor Bilangan
Bagian ini membahas tentang apa yang di maksud dengan faktor suatu
bilangan dan bagaimana cara untuk menentukannya. Untuk memulai marilah
kita awali dengan permasalahan sederhana berikut ini.
Bilangan berapa sajakah yang habis membagi 6?
Dengan atau tanpa menggunakan kalkulator dapat dengan mudah diketahui
hasilnya bahwa 6:1=6; 6:2=3; 6:3=2; 6:4=1,5; 6:5=1,2; dan 6:6=1. Dari hasil
pembagian tersebut diketahui bahwa pembagian bilangan 6 oleh bilangan 1,
2, 3, 6 hasilnya berupa bilangan bulat, sedangkan pembagian 6 oleh 4, dan 5
hasilnya bilangan pecahan (bukan bilangan bulat). Dapat dikatakan bahwa
bilangan 1, 2, 3, dan 6 habis membagi 6. Bilangan 1, 2, 3, dan 6 disebut faktor
dari 6.
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Secara umum faktor bilangan dapat nyatakan sebagai berikut: Bilangan 𝑎
disebut faktor bilangan 𝑏 jika bilangan 𝑎 habis membagi (hasil bagi berupa
bilangan bulat) bilangan 𝑏 dimana 𝑎, dan 𝑏 bilangan asli.
Bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Sebagai contoh
bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan, akan dicari faktor dari
24. Susunlah persegi satuan dengan berbagai alternatif sehingga keseluruhan
persegi satuan tersebut berjumlah 24.
Alternatif 1.

Gambar di atas menunjukkan bentuk perkalian dari 1 × 24 = 24.
Alternatif 2.

Gambar di atas menunjukkan bentuk perkalian dari 2 × 12 = 24.
Alternatif 3.

Gambar di atas menunjukkan bentuk perkalian dari 3 × 8 = 24.
Alternatif 4.
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Gambar di atas menunjukkan bentuk perkalian dari 4 × 6 = 24.
Ada kemungkinan diperoleh bentuk persegi panjang yang sama dengan
gambar di atas, namun dalam bentuk memanjang ke bawah bukan ke
samping.
Dengan demikian, maka
24 = 1 × 24 = 24 × 1
24 = 2 × 12 = 2 × 12
24 = 3 × 8 = 8 × 3
24 = 4 × 6 = 6 × 4
Dari hasil kegiatan tersebut, ternyata jika 24 dibagi 1 ataupun 24 dibagi 24,
maka tidak akan ada sisa. Dapat dikatakan bahwa 24 terbagi habis oleh 1 dan
24. Maka 1 dan 24 disebut faktor dari 24.

Jadi 24 dapat ditunjukkan sebagai bentuk perkalian dari dua bilangan dan
keduanya merupakan faktor dari 24. Sebagai contoh 1 × 24 = 24, maka 1 dan
24 adalah faktor dari 24. Kita isikan semua kemungkinan hasil perkalian
tersebut pada tabel berikut ini.
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Bilangan

24

Ekspresi bilangan sebagai
perkalian dua bilangan
1 × 24
2 × 12
3×8
4×6
6×4
8×3
12 × 2
24 × 1

Faktor dari 24
1 dan 24
2 dan 12
3 dan 8
4 dan 6
6 dan 4
8 dan 3
12 dan 2
24 dan 1

Tabel di atas dapat disederhanakan seperti yang ditunjukkan dalam bentuk
tabel berikut.
24
×
1
2
3
4

24
12
8
6

Perhatikan bahwa kolom pertama dan kedua pada tabel di samping
menunjukkan perkalian dua bilangan dengan hasil seperti pada baris paling
atas.
Dari tabel tersebut kita dapat mendata faktor dari 24, yaitu: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
dan 24. Sehingga, bilangan selain 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 bukan merupakan
faktor dari 24 karena tidak membagi habis 24.
Kelipatan Bilangan
Apakah 10 merupakan kelipatan 3? Perhatikan perkalian bilangan dengan 3
berikut ini: 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ...
Bilangan 3, 6, 9, 12, 15, … merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan 10 bukan
merupakan hasil kali suatu bilangan asli dengan bilangan 3 sehingga 10
bukan merupakan kelipatan 3.
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Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan
asli.

Bilangan Prima
Bilangan prima
Tentunya Saudara masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan prima.
Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya/tepat memiliki 2
faktor yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Tahukah Saudara ada berapa banyak
bilangan prima yang kurang dari 100? Berikut ini bilangan prima kurang dari
100 disusun berurutan mulai dari bilangan yang terkecil: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97.
Semuanya sebayak 25 bilangan.
Faktor prima
Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor-foktor tersebut yang
merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Dengan demikian Faktor prima
dari 12 adalah 2 dan 3. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari
bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima
Bagai mana cara menentukan faktor prima suatu bilangan? Untuk
menentukan faktor prima atau faktorisasi prima suatu bilangan dapat
menggunakan “pohon faktor”. Langkah-langkah menentukan faktor prima
suatu bilangan dengan pohon faktor dapat dilakukan sebagai berikut.
(sekaligus sebagai contoh, bilangan yang akan dicari faktor primanya adalah
12).
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Faktorisasi prima
Faktor prima dari bilangan 12 adalah 2 dan 3. Dengan demikian bilangan 12
dapat diuraikan menjadi perkalian dari faktor-faktor primanya yaitu 12 =
2 × 2 × 3 = 22 × 3. Menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor
primanya disebut faktorisasi prima. Untuk menentukan faktorisasi prima
dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan pohon
faktor.
Contoh menentukan faktor prima dari 12 dan 18 dengan pohon faktor

Dari gambar pohon faktor di atas kita dapat tentukan bahwa fatorisasi prima
dari 12 adalah 2 × 2 × 3 = 22 × 3 dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 ×
3 × 3 = 2 × 32
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Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)
Perlu diingat bahwa permasalahan FPB mempunyai ciri khas, yaitu
terdapat kata “paling banyak” atau “terbanyak” atau “maksimal” pada
pertanyaannya. Terkadang masih kita jumpai pertanyaan yang salah (tanpa
kata tersebut) namun jawaban penyelesaiannya menggunakan FPB.
Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memberi tanda langsung
pada tabel angka seperti berikut. Tabel angka biasanya digunakan untuk
persoalan sederhana yang bilangannya tidak besar. Untuk permasalan di atas
kita gunakan tabel angka sampai 30.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut.
a. Tentukan faktor dari 24 dan 30
faktor dari 24 adalah 1 ,2, 3, 4 ,6, 12, dan 24
faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30
b. Beri tanda yang berbeda faktor-faktor tersebut pada tabel angka.
Untuk faktor-faktor 24 lingkari angkanya dengan warna biru dan faktorfaktor 30 tandai dengan stabilo warna kuning.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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c. Perhatikan angka yang mempunyai 2 simbol sekaligus. Tampak dari
tabel di atas, faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6.
d. FPB dari bilangan tersebut adalah faktor terbesar dari faktor
persekutuannya. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 6.
e. Dengan demikian tempat buah yang diperlukan Ibu paling banyak 6
tempat buah.
Cara lain menentukan FPB adalah dengan menggunakan pohon faktor.
Sebagai contoh, tentukan FPB dari bilangan: 8, 12, dan 32. Adapun langkahlangkahnya adalah sebagai berikut.
a.

Pohon faktor untuk membuat faktorisasi prima dari 8, 12, dan 20.

Silakan Saudara diskusikan dengan teman prosedur membuat pohon faktor
di berikut ini!

b.

Faktorisasi prima dari ketiga bilangan adalah:
8 = 2 × 2 × 2 = 23
12 = 2 × 2 × 3 = 22 × 3
20 = 2 × 2 × 5 = 22 × 5

c.

Tandai faktor prima yang sama dari ketiga bilangan tersebut
8 = 2 × 2 × 2 = 23
12 = 2 × 2 × 3 = 22 × 3
20 = 2 × 2 × 5 = 22 × 5

d.

Pilihlah faktor prima yang berpangkat paling kecil
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e.

Jadi FPB dari 8, 12, dan 20 adalah 22 = 4.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua cara untuk menentukan FPB, yaitu
dengan tabel angka dan pohon faktor. Apakah ada cara lainnya? Sebutkan
jika ada!
Perhatikan kasus-kasus terkait dengan permasalahan FPB. Ciri khas apa pada
permasalahan tersebut? Pertanyaan FPB biasanya ada kata “terbanyak”,
“paling banyak”, atau “maksimal”. Dengan demikian, sekarang Anda sudah
dapat membuat permasalahan sekaligus memecahkan masalah terkait FPB.
Untuk lebih memahami materi ini, kerjakanlah aktivitas pembelajaran nomor
1,2, 3, dan 4.

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)
Menentukan

KPK

dari

beberapa

bilangan

dengan

mendaftar

kelipatannya
Apa kelipatan persekutuan itu? kelipatan persekutuan merupakan kelipatan
yang sama dari 2 bilangan atau lebih.
KPK ialah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan 2 atau lebih
bilangan.
Contoh soal :
Carilah KPK dari 4 dan 8
Penyelesaian:
1) Mendaftar kelipatan-kelipatan dari bilangan 4 dan 8.
Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 4 adalah: 4, 8, 12, 16,
20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, ... .
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Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 8 adalah: 8, 16, 24. 32.
40, 48, 56, ... .
2) Menentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8
Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 4 dan 8 (kelipatan
persekutuan dari 4 dan 8) adalah 8, 16, 24, 32, ... .
3) Menentukan KPK dari 4 dan 8
Dari hasil langkah sebelumnya di atas, bilangan yang terkecil dari
kelipatan persekutuan 4 dan 8 adalah 8. Dengan demikian KPK dari 4 dan
8 adalah 8 .

Menentukan

KPK

dari

beberapa

bilangan

dengan

melihat

faktor/faktorisasi primanya
Contoh masalah:
Tentukan KPK dari 42 dan 60.
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan masalah di atas dapat mengikuti langkah-langkah
berikut.
1) Menentukan faktor-faktor prima/faktorisasi prima dari bilangan 42
dan 60.
Dengan menggunakan pohon faktor atau cara lainnya, didapat:
faktorisasi prima dari 42 = 2 × 3 × 7 , dan
faktorisasi prima dari 60 = 2 × 2 × 3 × 5 = 22 × 3 × 5
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2) Kalikan semua faktor-faktor dari 42 dan 60.
(faktor − faktor dari 42) × (faktor − faktor dari 60)
(2 × 3 × 7) × (2 × 2 × 3 × 5)
3) Faktor yang sama cukup ditulis sekali.
Bilangan 2 dan 3 merupakan faktor dari 42 dan 60 sehingga cukup ditulis
sekali sehingga menjadi:
(2 × 3 × 7) × (2 × 5)
= 2×3×7×2×5
= 2×2×3×5×7
= 22 × 3 × 5 × 7
4) Menghitung hasil perkaliannya
22 × 3 × 5 × 7 = 4 × 3 × 5 × 7 = 420
Dengan demikian KPK dari 42 dan 60 adalah 420.
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A. Pembahasan Soal-soal USBN
Pembahasan soal USBN tahun 2015/2016
Pada bagian ini akan dibahas soal-soal USBN tahun 2015/2016 yang
berkaitan dengan materi FPB dan KPK.
1.

Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 28, 42, dan 76 adalah ... .
A. 14
B. 7
C. 4
D. 2

Identifikasi
Diketahui

: bilangan 28, 42, dan 76

Ditanyakan

: Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari ketiga bilangan
tersebut

Pembahasan
Penyelesaian:
a.

Dengan cara mendaftar faktor-faktornya

Cara ini adalah cara yang paling sederhana dan konsep yang digunakan
adalah konsep yang sangat dasar. Siswa harus dapat menuliskan semua
faktor dari bilangan-bilangan tersebut, menentukan faktor-faktor yang
merupakan faktor persekutuan, dan menentukan faktor persekutuan yang
terbesar.
Faktor-faktor dari 28 adalah: 1, 2, 4, 7, 14, dan 28
Faktor-faktor dari 42 adalah: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42
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Faktor-faktor dari 76 adalah:1, 2, 4, 19, 38, 76
Faktor persekutuannya adalah: 2 (saja)
Faktor persekutuan terbesarnya adalah: 2
b.

Menggunakan faktorisasi prima

Peserta didik harus dapat menentukan faktorisasi prima dari bilanganbilangan tersebut. Untuk menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan
“pohon faktor” atau cara yang lain. Faktorisasi prima dari bilangan-bilangan
tersebut adalah: 28 = 2 × 2 × 7; 42 = 2 × 3 × 7; dan 76 = 2 × 2 × 19. Dari
ketiga faktorisasi bilangan tersebut, hanya bilangan 2 yang merupakan faktor
prima persekutuan dari 28, 42, dan 76, sedangkan 7, 3, dan 19 masingmasing hanya merupakan faktor prima dari salah satu bilangan tersebut
sehingga bukan merupakan faktor persekutuan. (7 hanya faktor dari 28, 3
hanya faktor dari 42, dan 19 hanya faktor dari 76). Dengan demikian faktor
persekutuan terbesar dari 28, 42, dan 76 adalah 2.
2.

Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan Lutfi setiap 6
hari. Mereka bertiga berlatih bersama yang kedua tanggal 5 April 2016.
Mereka bertiga berlatih bersama pada tanggal ...
A. 4 Februari 2016
B. 5 Februari 2016
C.

24 Februari 2016

D. 25 Februari 2019
Identifikasi
Diketahui:
a. Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan Lutfi setiap
6 hari.
b. Mereka bertiga berlatih bersama yang kedua tanggal 5 April 2016.
Ditanyakan: Kapan mereka bertiga berlatih bersama
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Pembahasan
Penyelesaian:
a.

Dengan cara mendaftar/mengurutkan mundur
- Jadwal bermain musik Robi: 5 April, 1 April, 28 Maret, 24 Maret, 20
Maret, 16 Maret, 12 Maret, 8 Maret, 4 Maret, 29 Februari, 25 Februari,
21 Februari, 17 Februari, 13 Februari, 9 Februari, 5 Februari, 1
Februari, ....
- Jadwal bermain musik Johan: 5 April, 31 Maret, 26 Maret, 21 Maret, 16
Maret, 11 Maret, 6 Maret, 1 Maret, 25 Februari, 20 Februari, 15
Februari, 10 Februari, 5 Februari, .....
- Jadwal bermain musik Lutfi: 5 April, 30 Maret, 24 Maret, 18 Maret, 12
Maret, 6 Maret, 29 Februari, 23 Februari, 17 Februari, 11 Februari, 5
Februari, ....
Dari ketiga jadwal latihan musik di atas terlihat bahwa mereka berlatih
bersama pada tanggal 5 Februari 2016.
Dengan menggunakan kalender bulan Februari 2016 sampai April 2016
dapat visualisasi sebagai berikut:

Keterangan:
Jadwal Robi tanggal yang bertanda bulatan merah
Jadwal Johan tanggal yang bertanda bulatan kuning
Jadwal Lutfi tanggal yang bertanda bulatan hijau
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Selain tanggal 5 April yang bertanda bulatan merah, kuning, dan
hijau sekaligus adalah tanggal 5 Februari 2016.
b. Dengan menggunakan konsep KPK
-

Menentukan KPK dari bilangan 4, 5, dan 6

Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, ...
Kelipatan 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ...
Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ...
Bilangan 60 merupakan kelipatan dari 4, 5, dan 6 yang terkecil.
-

Menghitung mundur 60 hari sebelum tanggal 5 April

Dari tanggal 5 April sampai akhir bulan Maret = 5 hari, sampai akhir
bulan Februari = 5 + 31 = 36 hari, 60 − 36 = 24 hari sebelum
tanggal 29 Februari adalah 29 − 24 = 5 Februari 2016.
Pembahasan soal USBN tahun 2016/2017
1. KPK dari bilangan 48, 84, dan 98 adalah ...
A. 336
B. 672
C. 2.282
D. 2.352
Identifikasi
Diketahui: Tiga bilangan 48, 84, dan 98
Ditanyakan: KPK dari ketiga bilangan tersebut
Pembahasan
Penyelesaian:
Faktorisasi prima dari 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 24 × 3
Faktorisasi prima dari 84 = 2 × 2 × 3 × 7 = 22 × 3 × 7
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Faktorisasi prima dari 98 = 2 × 7 × 7 = 2 × 72
KPK dari 3 bilangan 48, 84, dan 98 adalah 24 × 3 × 72 = 16 × 3 × 49 = 2352
2. Panitia lomba SD Sukowati menyediakan hadiah berupa buku tulis
sebanyak 96 buah, pensil 72 buah, dan buku gambar 60 buah. Setiap
bungkus hadiah terdiri atas tiga jenis barang. Jumlah setiap jenis barang
pada setiap bungkusnya sama banyak. Selisih buku tulis dengan buku
gambar pada setiap bungkusnya adalah...
A. 3 buah
B. 8 buah
C. 12 buah
D. 13 buah
Identifikasi
Diketahui:
- Disediakan buku tulis sebanyak 96 buah, pensil 72 buah, dan buku
gambar 60 buah.
- Setiap bungkus hadiah terdiri atas tiga jenis barang dengan jumlah
setiap jenis barang pada setiap bungkusnya sama
Ditanyakan: Selisih banyak buku tulis dengan buku gambar pada setiap
bungkusnya
Pembahasan
Penyelesaian:
Menentukan faktor persekutuan dari 3 bilangan 96, 72, dan 60
Faktor-faktor dari 96 adalah: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32,48, dan 96
Faktor-faktor dari 72 adalah: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,12, 18, 24, 36, 72
Faktor-faktor dari 60 adalah: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
Faktor-faktor persekutuannya adalah: 1, 2, 3, 4, 6, dan12. Ini menunjukkan
banyaknya bungkus bingkisan yang mungkin di buat. Hubungan banyaknya
bungkusan hadiah yang mungkin bisa dibuat, banyak jenis barang masing-
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masing bungkus, dan selisih banyak buku tulis dan buku gambar dapat
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Banyak bungkusan hadiah yang mungkin bisa
dibuat
1

2

3

4

6

12

Banyak buku tulis
per bungkus

96

48

32

24

16

8

Banyak pensil per
bungkus

72

36

24

18

12

6

Banyak buku
gambar per bungkus

60

30

20

15

10

5

Selisih banyak buku
tulis dan buku
gambar

36

18

12

9

6

3

Pembahasan soal USBN tahun 2017/2018
1. Pada permainan clap of seven yang diikuti oleh 30 siswa kelas VI
mempunyai aturan sebagai berikut:
-

Seluruh siswa membentuk lingkaran dan guru berada di tengah
lingkaran

-

Guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran pertama

-

Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru
diikuti

siswa

di

sebelah

kanannya

mengucapkan

angka

berikutnya, begitu seterusnya berputar sesuai lingkaran
-

Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan
kelipatannya,

tidak

boleh

mengucapkan

angkanya

tetapi

diwajibkan bertepuk tangan.
Sebagai contoh angka pertama yang diminta adalah angka 7. Siswa
pertama yang ditunjuk seharusnya mengucapkan 7 tetapi diganti dengan
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bertepuk

tangan.

Tepuk-8-9-10-11-12-13-tepuk-15-16-17-18-19-20-

tepuk-22, dan seterusnya. Jika Andi adalah salah satu siswa kelas VI yang
mengikuti permainan clap of seven ditunjuk guru sebagai siswa pertama
yang mengucapkan angka 21 sedangkan Roni berada pada urutan ke dua
puluh delapan, angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah ....
A.

28

B.

42

C.

48

D.

49

Identifikasi
Diketahui:
1.

Permainan “clap of seven” diikuti oleh 30 siswa kelas VI

2.

Aturan Permainan “clap of seven”sebagai berikut:
- Seluruh siswa membentuk lingkaran
- Guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran pertama
- Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru diikuti
siswa di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya, begitu
seterusnya berputar sesuai lingkaran
- Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya,
tidak boleh mengucapkan angkanya tetapi diwajibkan bertepuk
tangan.

Sebagai contoh angka pertama yang diminta adalah angka 7. Siswa pertama
yang ditunjuk seharusnya mengucapkan 7 tetapi diganti dengan bertepuk
tangan.

Tepuk-8-9-10-11-12-13-tepuk-15-16-17-18-19-20-tepuk-22,

dan

seterusnya.
3.

Andi adalah salah satu siswa kelas VI yang mengikuti permainan “clap of
seven” ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka
21

4.

Roni berada pada urutan ke dua puluh delapan.
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Ditanyakan: Angka yang seharusnya diucapkan Roni
Pembahasan
Penyelesaian:
Hubungan urutan siswa dan apa yang dilakukan anak pada urutan tersebut
dapat di tampilkan dalam tabel seperti berikut.
Urutan

1

2

3

4

5

6

7

tepuk

22

23

24

25

26

27

Urutan

8

9

10

11

12

13

14

Angka

tepuk

29

30

31

32

33

34

Urutan

15

16

17

18

19

20

21

Angka

tepuk

36

37

38

39

40

41

22

23

24

25

26

27

28

(Andi)
Angka
diucapkan/tepuk

diucapkan/tepuk

diucapkan/tepuk
Urutan

(Roni)
Angka

tepuk

43

Urutan

29

30

Angka

tepuk

50

diucapkan/tepuk

diucapkan/tepuk

2. FPB dari 72, 84, dan 96 adalah ....
A. 12
B. 24
C. 32
D. 36
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44

45

46

47

48
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Identifikasi
Diketahui: 3 bilangan 72, 84, dan 96
Ditanyakan: FPB dari tiga bilangan tersebut
Pembahasan
Penyelesaian:
Dengan membuat tabel faktor prima persekutuan dari bilangan 72, 84, dan
96 dapat sajikan sebagai berikut.
Faktor prima
persekutuan

Bilangan yang dicari faktornya
72

84

96

2

36

42

48

2

18

21

24

3

6

7

8

FPB dari ketiga bilangan tersebut adalah 2 × 2 × 3 = 12
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal HOTS tentang FPB
Kisi-kisi Soal

Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi
yang Diuji

KISI-KISI SOAL
: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 20 menit
:2
: 2018/2019
Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

Menyelesaikan
masalah
sehari-hari
berkaitan
dengan FPB
dari 3 bilangan

FPB dan
KPK

FPB

Dapat
menyelesa
ikan
masalah
sehari-hari
berkaitan
dengan
FPB dari 3
bilangan

1

C4

Uraian

2

Menyelesaikan
masalah
sehari-hari
berkaitan
dengan FPB
dari 2 bilangan

FPB dan
KPK

FPB

Dapat
menyelesa
ikan
masalah
sehari-hari
berkaitan
dengan
FPB dari 2
bilangan

2

C4

Pilihan
ganda
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Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Agus Dwi Wibawa

KOMPETENSI
DASAR:
4.6 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
faktor persekutuan,
faktor persekutuan
terbesar (FPB),
kelipatan
persekutuan, dan
kelipatan
persekutuan
terkecil (KPK) dari
dua bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari

Buku Sumber :
Buku Siswa Matematika
Kelas IV

Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI:

1

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Toko Bu Sumarni akan menjual parsel yang didalamnya berisi Biskuit,
Cokelat, dan Sirop. Di toko Bu Sumarni tersedia 60 kaleng Biskuit, 150
bungkus Cokelat, dan 90 botol Sirop. Jika setiap parsel mempunyai isi

FPB dan KPK

yang sama baik jenis dan jumlahnya, paling banyak berapa parsel
MATERI:
FPB

INDIKATOR SOAL
4.6.5 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
faktor persekutuan
terbesar (FPB) dari
tiga bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari

yang bisa disediakan toko Bu Sumarni?
Kunci
Jawaban
30 parsel
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR:

: Matematika

Nama Penyusun

: Agus Dwi Wibawa

4.6 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
faktor persekutuan,
faktor persekutuan
terbesar (FPB),
kelipatan
persekutuan, dan
kelipatan
persekutuan
terkecil (KPK) dari
dua bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari

Buku Sumber :
Buku Siswa Matematika
Kelas IV

Nomor
Soal
LINGKUP MATERI

1

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Galih mendapat hadiah kelereng beraneka warna dari Ayahnya.
Kelereng Galih terdiri dari kelereng warna merah 90 butir, warna
hijau 84 butir, warna kuning 75 butir, dan warna biru 63 butir. Dia

FPB dan KPK

ingin meminjamkan
MATERI

kelerang kepada teman-temannya hanya 2

warna saja. Agar dapat dipinjamkan kepada sebanyak-banyaknya

FPB

teman dimana setiap anak menerima kelereng dengan warna dan

INDIKATOR SOAL:
4.6.4 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
kelipatan
persekutuan
terkecil (KPK) dari
dua bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari
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jumlah yang sama, warna kelereng yang dipinjamkan Galih kepada
Kunci
Jawaban
A. Hijau
dan
biru

teman-temannya adalah ....
A. Hijau dan Biru
B. Kuning dan Merah
C.

Merah dan Hijau

D. Biru dan Kuning

Unit Pembelajaran
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Soal HOTS tentang KPK
Kisi-kisi Soal

Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi
yang Diuji

KISI-KISI SOAL HOTS
: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 10 menit
:1
: 2018/2019
Lingkup
Materi

Menyelesaika FPB dan
n masalah
KPK
sehari-hari
berkaitan
dengan KPK
dari 3
bilangan

Materi
KPK

Indikator
Soal

No

Level
Kognitif

Bentu
k Soal

Dapat
menyelesai
kan
masalah
sehari-hari
berkaitan
dengan KPK
dari
3
bilangan

1

5

Uraian

165

Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR:

: Matematika

Nama Penyusun

: Agus Dwi Wibawa

4.6 Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
faktor persekutuan,
faktor persekutuan
terbesar
(FPB),
kelipatan
persekutuan,
dan
kelipatan
persekutuan
terkecil (KPK) dari
dua
bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari

Buku Sumber :
Buku Siswa Matematika
Kelas IV

Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI:

1

FPB dan KPK

MATERI:
KPK

INDIKATOR SOAL

4.6.6 Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
kelipatan
persekutuan
terkecil (KPK) dari
tiga
bilangan
berkaitan dengan
kehidupan seharihari
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Kunci
Jawaban
7 Juli 2019

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Edi mengikuti les Matematika setiap 3 hari sekali dimulai hari Selasa
tanggal 2 April 2019. Satu hari berikutnya Fina juga mulai mengikuti
les matematika setiap 5 hari sekali. Tanggal berapa Edi dan Fina
pertamakali bersama-sama les matematika di hari Minggu?

Unit Pembelajaran
FPB dan KPK

Pada unit Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan
Terbesar (KPK) ini materi utama yang dibahas adalah FPB dan KPK. Materi
ini mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam
merancang pembelajaran harus mengaitkan materi pembelajaran dengan
konteks dunia nyata.
Untuk mencapai KD perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah
satu unsur terpenting agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang
aktivitas pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana
yang tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh
pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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Selamat, Saudara telah selesai mempelajari Unit FPB dan KPK. Bagaimana
pengalaman Saudara dalam menyelesaikan unit ini? Apakah Saudara berhasil
memahami semua pembahasan yang terdapat dalam Unit FPB dan KPK ini?
Adakah kesulitan yang Saudara jumpai ketika mempelajarinya? Apakah ada
manfaat yang Saudara dapatkan setelah mempelajari unit ini?
Agar berhasil baik dalam mempelajari Unit FPB dan KPK ini, Saudara dapat
mengikuti petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas (aktivitas dapat dimodifikasi sesuai
kondisi kelas). Mintalah bantuan rekan guru, instruktur atau pengawas
untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika Saudara melakukan
aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah bantuan dan saran
mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut.

3.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pangkat dan akar pangkat suatu bilangan, khususnya
pangkat dan akar pangkat dua, serta pangkat dan akar pangkat tiga. Dalam
unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat target kompetensi dan
indikator pencapaian kompetensi, aplikasi pangkat dan akar pangkat dua dan
tiga dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memotivasi peserta didik
mempelajari topik ini, soal-soal tes USBN di tiga tahun terakhir sebagai acuan
dalam menyusun soal sejenis, contoh aktivitas pembelajaran yang dapat
dilakukan di kelas, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari
oleh guru, maupun peserta didik, dan contoh pengembangan soal HOTS.
Materi pangkat dan akar pangkat adalah materi bilangan, namun perlu
digarisbawahi bahwa pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tidak ada KD
khusus tentang pangkat dan akar pangkat dua dan tiga. Materi ini menempel
pada materi penguluran, tepatnya pada KD 3.9 Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar pangkat dua (kelas IV) dan KD 3.5 Menjelaskan, dan
menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga
(kelas V). Berdasar KD 3.9 dan KD 3.5, jelas bahwa penguasaan materi
pangkat dan akar pangkat dua dan tiga menjadi prasyarat untuk
menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas persegi dan volum kubus.
Untuk itulah materi pangat dan akar bilangan ini dibahas sendiri dalam satu
unit, dan masuk dalam Unit Bilangan Asli, Cacah, dan Bulat.
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Dengan mempelajari unit ini, diharapkan guru dapat memiliki dasar
pengetahuan

dan

mempunyai

insipirasi

dalam

meningkatkan

kemampuannya mengelola pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada materi
pangkat dan akar pangkat dua suatu bilagan serta pagkat dan akar pangkat
tiga suatu bilangan, termasuk menyusun penilaiannya di kelas yang diampu.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV
dan kelas V:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
1

3.9. Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi,
persegipanjang, dan segitiga
serta hubungan pangkat dua
dengan akar pangkat dua

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Menjelaskan keliling bangun
berbentuk persegi
Menjelaskan keliling bangun
berbentuk persegi panjang
Menjelaskan keliling bangun
berbentuk segitiga
Menentukan keliling bangun
berbentuk persegi
Menentukan keliling bangun
berbentuk persegi panjang
Menentukan keliling bangun
berbentuk segitiga
Menjelaskan luas bangun
berbentuk persegi
Menjelaskan luas bangun
berbentuk persegi panjang
Menjelaskan luas bangun
berbentuk segitiga
Menentukan luas bangun
berbentuk persegi
Menentukan luas bangun
berbentuk persegi panjang
Menentukan luas bangun
berbentuk segitiga
Menjelaskan hubungan antara
pangkat dua dan akar pangkat
dua dalam perhitungan luas
daerah persegi.

IV
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KD KETERAMPILAN
1

4.9. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling dan
luas persegi, persegipanjang,
dan segitiga termasuk
melibatkan pangkat dua
dengan akar pangkat dua

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling persegi
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling persegi
panjang
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
segitiga
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling persegi
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas persegi
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas persegi
panjang
Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas segitiga.
Menyelesaikan masalah luas
persegi melibatkan pangkat dua
dan akar pangkat dua.

IV

Menjelaskan volume kubus dan
balok dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus
satuan).
Menjelaskan volume kubus
hubungannya dengan pangkat
tiga.
Menjelaskan rusuk kubus
hubungannya dengan akar
pangkat tiga.
Menentukan volume kubus dan
balok dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus
satuan)
Menentukan volume kubus
hubungannya dengan pangkat
tiga
Menentukan rusuk kubus
hubungannya dengan akar
pangkat tiga

V

KD PENGETAHUAN
2

3.5. Menjelaskan, dan
menentukan volume bangun
ruang dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus
satuan) serta hubungan
pangkat tiga dengan akar
pangkat tiga

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KD KETERAMPILAN
2

4.5. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume
bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan)
melibatkan pangkat tiga dan
akar pangkat tiga

1.

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume bangun
ruang dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus
satuan) melibatkan pangkat tiga

2.

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume bangun
ruang dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus
satuan) melibatkan akar pangkat
tiga

V

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
KD Pengetahuan

KD Keterampilan

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling
dan luas persegi, persegipanjang, dan
segitiga serta hubungan pangkat dua
dengan akar pangkat dua

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan
dengan keliling dan luas persegi,
persegipanjang, dan segitiga termasuk
melibatkan pangkat dua dengan akar
pangkat dua

IPK Pendukung:
3.9.1 Menentukan pangkat dua suatu
bilangan
3.9.2 Menentukan akar pangkat dua suatu
bilangan

IPK Pendukung:
-

IPK Kunci:
3.9.3 Menjelaskan keliling persegi
3.9.4 Menentukan keliling persegi.
3.9.5 Menjelaskan luas daerah persegi
3.9.6 Menentukan luas daerah persegi
3.9.7 Menjelaskan keliling persegi panjang
3.9.8 Menentukan keliling persegi panjang.
3.9.9 Menjelaskan luas daerah persegi
panjang
3.9.10 Menentukan luas daerah persegi
panjang.
3.9.11 Menjelaskan keliling segitiga
3.9.12 Menentukan keliling segitiga.
3.9.13 Menjelaskan luas daerah segitiga
3.9.14 Menentukan luas daerah segitiga

IPK Kunci:
4.9.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling persegi.
4.9.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas persegi melibatkan
pangkat dua dengan akar pangkat dua
4.9.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling persegi panjang.
4.9.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas persegi panjang.
4.9.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keliling segitiga.
4.9.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas segitiga.
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KD Pengetahuan

KD Keterampilan

3.9.15 Menentukan keliling dan luas layanglayang
3.9.16 Menentukan keliling dan luas belah
ketupat
3.9.17 Menentukan keliling dan luas
trapesium
3.9.18 Menjelaskan hubungan antara
pangkat dua dan akar pangkat dua
dalam perhitungan luas daerah
persegi.
IPK Pengayaan:
3.9.19 Menganalisis permasalahan yang
berhubungan dengan perhitungan
luas dan keliling bangun datar

IPK Pengayaan:
-

3.5. Menjelaskan, dan menentukan volume
bangun ruang dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus satuan)
serta hubungan pangkat tiga dengan
akar pangkat tiga

4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume (seperti
kubus satuan) melibatkan pangkat tiga
dan akar pangkat tiga

IPK Pendukung:
3.5.1 Menjelaskan pangkat tiga suatu
bilangan
3.5.2 Menjelaskan akar pangkat tiga suatu
bilangan
3.5.3 Menentukan pangkat tiga suatu
bilangan
3.5.4 Menentukan akar pangkat tiga suatu
bilangan

IPK Pendukung:
-

IPK Kunci:
3.5.5 Menjelaskan volume kubus
menggunakan kubus satuan
3.5.6 Menjelaskan volume balok dengan
menggunakan kubus satuan
3.5.7 Menjelaskan volum kubus
hubungannya dengan pangkat tiga
3.5.8 Menjelaskan rusuk kubus
hubungannya dengan akar pangkat
tiga
3.5.9 Menentukan volum kubus
menggunakan satuan volume (seperti
kubus satuan)
3.5.10 Menentukan volum balok

IPK Kunci:
4.5.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume kubus dengan
menggunakan kubus satuan.
4.5.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume balok dengan
menggunakan kubus satuan.
4.5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
volum kubus dengan melibatkan
pangkat tiga.
4.5.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
volum kubus dengan melibatkan akar
pangkat tiga.
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KD Pengetahuan

KD Keterampilan

menggunakan kubus satuan
3.5.11 Menentukan volum kubus
hubungannya dengan pangkat tiga
3.5.12 Menentukan rusuk kubus
hubungannya dengan akar pangkat
tiga
IPK Pengayaan:
3.5.13 Menentukan volum kubus
menggunakan rumus
3.5.14 Menentukan volum balok
menggunakan rumus
3.5.15 Menentukan volum tabung
menggunakan rumus
3.5.16 Menentukan volum prisma
menggunakan rumus
3.5.17 Menentukan volum kubus
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3,m3, liter
dll)
3.5.18 Menentukan volum balok
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll)
3.5.19 Menentukan volume prisma dengan
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll).
3.5.20 Menentukan volume tabung dengan
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll)

IPK Pengayaan:
4.5.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume kubus dengan satuan
baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3,
cm3, m3, liter dll).
4.5.6 Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan volume balok dengan
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll).
4.5.7 Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan volume prisma dengan
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll).
4.5.8 Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan volume tabung dengan
menggunakan satuan baku/satuan
kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll).
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Pada unit ini hanya akan dibahas terkait IPK yang berkaitan dengan pangkat
dan akar. Adapun IPK terkait keliling dan luas bangun datar serta volume
bangun ruang akan dibahas pada Paket Unit Pembelajaran Pengukuran, Unit
Keliling dan Luas Bangun Datar, dan Unit Volum Bangun Ruang.
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A. Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua
Perhatikan dua permasalahan berikut!
1. Pak Rahman mempunyai kebun berbentuk persegi dengan luas 676 m2.
Sekeliling kebun Pak Rahman akan dipagari. Biaya memagar untuk tiap
meternya adalah Rp30.000,00. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan
pak Rahman untuk memagar kebunnya?

Gambar 1. Kebun
Sumber: https://4.bp.blogspot.com/-emakyjxGM0M/VdXBeUJ6OI/AAAAAAAAZ1s/tR4AODJb_XQnHnT0g6k8xlvGgv84syitQCLcB/s1600/kebun%2
Bbelakang%2Brumah%2B-1-%2Bblog%2Bmang%2Byono.jpg
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2. Ibu mempunyai taplak meja makan berbentuk persegi seluas 2,25 meter.
Supaya lebih cantik, Ibu akan memasang renda di sekeliling taplak. Jika
haraga renda tiap meter Rp5.000,00, berapa biaya yang diperlukan Ibu
untuk membeli renda tersebut?

Gambar 2. Taplak Meja
Sumber: http://p.maximummall.me/img/products/71089-ev-tekstili-kuecuek-ve-saf-ve-

taze-romantik-pastoral-tarz-masa-oertuesue-dantel-pamuk-bask-kumas-yemek-masaoertuesue-toptan.jpg

Menurut Saudara, bagaimana cara mencari solusi kedua permasalahan di
atas? Konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikannya? Bagaimana
menggunakan konsep tersebut?
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B. Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga
Perhatikan pula permasalahan berikut!
Ketika membuat kamar mandi, Pak Andi menginginkan bak mandinya
berbentuk kubus dan dapat menampung air sebanyak 1.000 liter air. Berapa
meter tinggi bak mandi bagian dalam?

Gambar 3. Bak Mandi
Sumber: https://docplayer.info/docs-images/17/186668/images/16-0.jpg

Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Permasalahan di atas
dapat diselesaikan menggunakan konsep operasi penarikan akar pangkat
tiga.
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Berikut adalah contoh soal-soal USBN tahun 2016, tahun 2017, dan tahun
2018 yang berkaitan dengan materi pangkat dan akar suatu bilangan. Soalsoal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik dalam menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
pangkat dan akar suatu bilagan, khususnya pangkat dua, akar pangkat dua,
pangkat tiga dan akar pangkat tiga.
Soal USBN Tahun 2016
No.
1

Soal
Hasil dari (82 − 39)3 = ⋯
A. 79.507
B. 79.407
C. 78.507
D. 78.407

Identifikasi
Level

:

L2

:

3.5.3 Menentukan pangkat tiga suatu bilangan

Diketahui

:

Bilangan (82 − 39)

Ditanyakan

:

(82 − 39)3

Materi yang
dibutuhkan

:

Bilangan pangkat tiga

Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian
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No.
2

Soal
Hasil 3√(42.875 + 7.778) = ⋯.
A. 47
B. 43
C. 37
D. 33

Identifikasi
Level

:

L2

:

3.5.4 Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan

Diketahui

:

Bilangan (42.875 + 7.778)

Ditanyakan

:

Materi yang

:

Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian

3

√(42.875 + 7.778)

Penarikan akar pangkat tiga

dibutuhkan

Soal USBN Tahun 2017
No.
1

Soal
Operasi hitung yang hasilnya 1.873 adalah ....
A. (19 + 17)2 + √784
B. (20 + 19)2 + √729
C. (23 + 18)2 + √625
D. (26 + 17)2 + √576
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No.

Soal

Identifikasi
Level

:

L2

:

3.9.1

Menentukan pangkat dua suatu bilangan

3.9.2

Menentukan akar pangkat dua suatu bilangan

Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian
Diketahui

:

Hasil operasi hitung, yaitu 1.873

Ditanyakan

:

Operasi hitung yang menghasilkan 1.873

Materi yang

:

1. Pangkat dua suatu bilangan

dibutuhkan

2. Penarikan akar pangkat dua

Soal USBN Tahun 2018
No.
1

Soal
3

Hasil 722 + √74.088 ∶ √36 − 73 = ⋯.
A. 4.849
B. 4.848
C. 529
D. 528

Identifikasi
Level

:

L2

:

3.9.1

Menentukan pangkat dua suatu bilangan

yang

3.9.2

Menentukan akar pangkat dua suatu bilangan

bersesuaian

3.5.3

Menentukan pangkat tiga suatu bilangan

3.5.4

Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan

Kognitif
Indikator
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No.

Soal

Diketahui

:

Hasil operasi hitung, yaitu 1.873

Ditanyakan

:

Operasi hitung yang menghasilkan 1.873

Materi yang

:

1.

Pangkat dua dari suatu bilangan

2.

Penarikan akar pangkat dua dari suatu bilangan

3.

Pangkat tiga dari suatu bilangan

4.

Penarikan akar pangkat dua dari suatu bilangan

dibutuhkan

190

Unit Pembelajaran
Pangkat dan Akar Suatu Bilangan

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktvitas pada unit ini merujuk pada KD 3.9 Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar pangkat dua (kelas IV) dan KD 3.5 Menjelaskan dan
menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga
(kelas V), namun hanya berfokus pada konsep pangkat dua dan akar pangkat
dua serta pangkat tiga dan akar pangkat tiga sebagai materi prasyarat yang
harus dikuasai peserta didik sebelum mempelajari keliling, luas dan volum.
Adapun terkait keliling dan luas bangun datar serta volume bangun ruang
dibahas pada Paket Unit Pembelajaran Pengukuran, Unit Keliling dan Luas
Bangun Datar dan Unit Volum Bangun Ruang.
Model pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran dalam
contoh ini adalah model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak
sebagai berikut.
1.

Pemberian rangsangan (Stimulation)

2.

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)

3.

Pengumpulan data (Data Collection)

4.

Pengolahan Data (Data Processing)

5.

Pembuktian (Verification)

6.

Menarik simpulan (Generalization)

Saudara dapat menggunakan model pembelajaran lain yang lebih sesuai
dengan kondisi peserta didik Saudara di kelas.
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Aktivitas 1
Aktivitas 1 berkait dengan konsep pangkat dan akar pangkat dua sebagi
materi prasyarat sebelum mempelajari luas bangun datar.
Tujuan aktivitas 1:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

Menemukan konsep pangkat dua dari suatu bilangan asli

2.

Menemukan konsep akar pangkat dua dari suatu bilangan asli

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan guru adalah
sebagai berikut.
1. Menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran
2. Guru memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat
diselesaikan menggunakan konsep pangkat dua dan akar pangkat dua
(stimulation). Tahap ini sekaligus untuk memotivasi peserta didik
pentingnya belajar pangkat dan akar pangkat dua.
Permasalahan:
Pak

Rahman

mempunyai

kebun

berbentuk persegi dengan luas 676 m2.
Sekeliling kebun Pak Rahman akan
dipagari. Biaya memagar untuk tiap
meternya

adalah

Berapakah

biaya

dikeluarkan

pak

Rp30.000,00.
yang
Rahman

harus
untuk

memagar kebunnya?
3. Berilah pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang diberikan
sehingga merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dalam
menjawabnya, diantaranya:
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a. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut?
b. Informasi apa yang kamu punya?
c. Bagaimana cara menentukan panjang pagar yang dibutuhkan?
d. Bagaimana cara menentukan biaya yang akan dikeluarkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk membantu peserta didik pada
tahap mengidentifikasi masalah.
4.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4  5
orang.

5.

Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 1 ke semua kelompok

6.

Pada tahap pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data, setiap
kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan LKPD 1.

7.

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan ketika peserta didik dituntun
oleh LKPD 1 untuk menemukan sendiri konsep pangkat dan akar
pangkat dua dari suatu bilangan.

8.

Berkeliling

untuk

membimbing

peserta

didik

dalam

proses

menyelesaikan LKPD 1
9.

Peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD 1,
kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan.

10. Menjelaskan beberapa cara atau strategi dalam menentukan hasil
operasi pangkat dua dan penarikan akar pangkat dua dari suatu bilangan
11. Memberi latihan kepada peserta didik untuk mengecek pemahaman
terkait operasi pangkat dua dan penarikan akar pangkat dua.
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Aktivitas 2
Aktivitas 2 berkaitan dengan konsep pangkat dan akar pangkat tiga.
Tujuan aktivitas 2:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

Menemukan konsep pangkat tiga dari suatu bilangan

2.

Menemukan konsep akar pangkat tiga dari suatu bilangan

Alternatif langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan guru adalah
sebagai berikut.
1. Menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran
2. Guru memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat
diselesaikan menggunakan konsep pangkat tiga dan akar pangkat tiga
(stimulation). Tahap ini sekaligus untuk memotivasi peserta didik
pentingnya belajar pangkat dan akar pangkat tiga.
Permasalahan:
Pak Wawan mendapat pesanan membuatkan
aquarium dengan bentuk persegi. Keinginan
pemesan

aquarium

tersebut

dapat

menampung 125 liter air jika diisi penuh.
Berapa cm tinggi aqurium yang harus dibuat
Pak Wawan?
3. Berilah pertanyaan-pertanyaan terkit permasalahan yang diberikan
sehingga merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dalam
menjawabnya, diantaranya:
a. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut?
b. Informasi apa yang kamu punya?
c. Bagaimana cara menentukan tinggi aquarium?
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk membantu peserta didik pada
tahap mengidentifikasi masalah.
4.

Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok beranggotakan 4  5
orang (atau menggunakan kelompok sebelumnya)

5.

Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik 2 ke semua kelompok

6.

Pada tahap pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data, setiap
kelompok diminta berdiskusi menyelesaikan LKPD 2.

7.

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan ketika peserta didik dituntun
oleh LKPD 2 untuk menemukan sendiri konsep pangkat dan akar
pangkat tiga dari suatu bilangan.

8.

Berkeliling

untuk

membimbing

peserta

didik

dalam

proses

menyelesaikan LKPD 2.
9.

Peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD 2,
kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan.

10. Menjelaskan beberapa cara atau strategi dalam menentukan hasil
operasi pangkat dua dan penarikan akar pangkat dua dari suatu bilangan
11. Memberi latihan kepada peserta didik untuk mengecek pemahaman
terkait operasi pangkat dua dan penarikan akar pangkat tiga.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua

Tujuan

: Menemukan konsep pangkat dua dan akar pangkat
dua dari suatu bilangan

Petunjuk Kerja

:

1.

Kerjakan LKPD secara berkelompok

2.

Cermati dan lakukan setiap instruksi dengan teliti

3.

Jawablah setiap pertanyaan yang diberikan

4.

Presentasikan penyelesaian LKPD 1

Konsep Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua
1.

Perhatikan tiga gambar persegi berikut.

(1)

(2)

(3)

(4)

Berdasar gambar tersebut, lengkapilah kolom (2) dan (3) pada tabel
berikut.
Gambar
ke(1)

Banyaknya persegi
satuan di setiap sisi
(2)

Banyaknya seluruh
persegi satuan
(3)

Hubungan kolom
(2) dan (3)
(4)

1

1

...

...

2

2

...

...

3

...

...

...

4

...

...

...
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2.

Dari tabel yang sudah diisi, apa hubungan antara banyaknya persegi
satuan di setiap sisi pada kolom (2) dengan banyaknya seluruh persegi
satuan pada kolom (3)? Tuliskan jawabannya pada kolom (4)!

3.

Berapa banyaknya seluruh persegi satuan jika banyaknya persegi satuan
di setiap sisi adalah a?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4.

Kesimpulan:
Jika a adalah suatu bilangan, maka bilangan pangkat dua atau bilangan
kuadrat dari a dapat ditulis sebagai :
a... = ...  ...

5.

6.

Lengkapilah tabel berikut!
Bilangan

Hasil Perpangkatan Dua

1

12 =1 × 1 = 1

2

22 = ... × ... = ...

3

...

4

...

5

...

6

...

7

...

8

...

9

...

10

...

Lengkapilah kolom (2) dan kolom (3) pada tabel berikut.
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“√
7.

Bilangan
kuadrat
(1)
16

Perkalian Dua Bilangan
yang Sama
(2)
4×4

Hubungan kolom
(1) dan (2)
(3)
√16 = 4

36

…× …

√… =...

64

…× …

√… =...

81

…× …

√… =...

” merupakan simbol dari akar pangkat dua dari suatu bilangan

Berdasarkan penyelesaian tabel no. 5 dan tabel no. 6, jelaskan dengan
kata-katamu sendiri bagaimana hubungan bilangan pangkat dua dan
akar pangkat dua?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

8.

Lengkapilah tabel berikut!
No
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Akar Pangkat Dua

1

Pangkat Dua
(Bilangan Kuadrat)
1

2

4

3
4
5
6
7
8
9
10

...
...
...
...
...
...
...
100

√4 = 2
. ..
. ..
. ..
. ..
. ..
. ..
. ..
√… == ⋯

√1 = 1
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Bilangan Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga

Tujuan

: Menemukan konsep pangkat tiga dan akar pangkat
suatu bilangan

Petunjuk Kerja

:

1.

Kerjakan LKPD 2 secara berkelompok

2.

Cermati dan lakukan setiap instruksi dengan teliti

3.

Jawablah setiap pertanyaan yang diberikan

4.

Presentasikan penyelesaian LKPD 2

Konsep Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga
1.

Perhatikan tiga gambar kubus berikut!

(1)

(2)

(3)

Berdasar gambar tersebut, lengkapilah kolom (2) dan (3) pada tabel
berikut.

2.

Gambar
ke(1)

Banyaknya kubus
satuan di setiap rusuk
(2)

Banyaknya seluruh
kubus satuan
(3)

Hubugan kolom
(2) dan (3)
(4)

1

1

...

...

2

...

...

...

3

...

...

...

Dari tabel yang sudah diisi, apa hubungan antara banyaknya kubus
satuan di setiap rusuk pada kolom (2) dengan banyaknya seluruh kubus
satuan pada kolom (3)? Tuliskan jawabannya pada kolom (4)!

199

3.

Berapa banyaknya seluruh kubus satuan jika banyaknya persegi satuan
di setiap sisi adalah b?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4.

Kesimpulan:
Jika b adalah suatu bilangan, maka bilangan pangkat tiga dari b dapat
ditulis sebagai :
b... = ...  ...  ...

5.

Lengkapilah tabel berikut.
Bilangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.

Pangkat Tiga (Bilangan Kubik)
13 = 1 × 1 × 1 = 1
23 = ⋯ × … × … = ⋯
...
...
...
...
...
...
...
...

Lengkapilah kolom (2) dan kolom (3) pada tabel berikut.
Bilangan
kuadrat
(1)
27

Perkalian Dua Bilangan
yang Sama
(2)
3×3×…

64

…× …× …

3

125

…× …× …

3

343

…× …× …

3

3

Hubungan kolom
(1) dan (2)
(3)
3
√27 = 3
√… =...
√… =...
√… =...

“ √ ” merupakan simbol dari akar pangkat dua dari suatu bilangan
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7.

Berdasarkan tabel no. 5 dan tabel no. 6, jelaskan dengan kata-katamu
sendiri bagaimana hubungan bilangan pangkat tiga dan akar pangkat
tiga?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

8.

Lengkapilah tabel berikut!
No

Bilangan Kubik

Akar Pangkat Tiga

1

1

√1 = 1

2

8

√8 = 2

3

...

. ..

4

...

. ..

5

...

. ..

6

...

. ..

7

...

. ..

8

...

. ..

9

...

. ..

10

1000

√… = ⋯
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C. Bahan Bacaan

Pangkat Dua dan Akar Pangkat Dua
Sebelum mempelajari akar bilangan pangkat dua, sebaiknya dipelajari dahulu
bilangan pangkat dua. Perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang
dengan faktor-faktor bilangan yang sama, sehingga pangkat dua dari suatu
bilangan merupakan perkalian bilangan yang sama sebanyak dua kali.
Contoh:
Angka dua di atas angka dua artinya pangkat dua atau kuadrat

42 = 4 × 4 = 16
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 1. Bilangan Pangkat Dua

Bilangan

Hasil Perpangkatan Dua

Cara membaca

1

12 =1 × 1 = 1

satu pangkat dua atau satu kuadrat

2

22 = 2 × 2 = 4

dua pangkat dua atau dua kuadrat

3

32 = 3 × 3 = 9

tiga pangkat dua atau tiga kuadrat

4

42 = 4 × 4 = 16

empat pangkat dua atau empat kuadrat

5

52 = 5 × 5 = 25

lima pangkat dua atau lima kuadrat

6

62 = 6 × 6 = 36

enam pangkat dua atau enam kuadrat

7

72 = 7 × 7 = 49

tujuh pangkat dua atau tujuh kuadrat

8

82 = 8 × 8 = 64

delapan pangkat dua atau delapan kuadrat

9

92 = 9 × 9 = 81

sembilan pangkat dua atau sembilan kuadrat

10

102 = 10 × 10 = 100

sepuluh pangkat dua atau sepuluh kuadrat

Bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, . . . disebut bilangan kuadrat
sempurna. Jika diperhatikan, angka terakhir hasil kuadrat suatu bilangan
adalah 1, 4, 5, 6, 9, 00. Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat
dikelompokkan kekhususan-kekhususan seperti pada gambar berikut ini.
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Gambar 4. Kekhususan pada Hasil Perpangkatan Dua

Beberapa cara menghitung kuadrat suatu bilangan dapat dilakukan antara
lain dengan menggunakan teknik sebagai berikut.
1. Menggunakan konsep perkalian
Contoh:
152 = 15 × 15 = 225
2. Menggunakan kuadrat jumlah dari dua bilangan
Strategi ini menggunakan pendekatan geometris, dapat digunakan jika
peserta didik sudah belajar tentang konsep luas persegi.
a. Jika bilangannya terdiri dari dua angka.
Contoh:
422 = ....
a) Pisahkan antara puluhan dan satuan: (40 + 2)2.
b) Gambarkan secara geometris dengan luasan seperti berikut.
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40

2

40

40 + 2

2

c) Ternyata ada 4 bagian luasan. Luas masing-masing luasan adalah
sebagai berikut.
Luas I = 40 × 40 = 1.600
Luas II = 2 × 40 = 80
Luas III = 4 × 2 = 80
Luas IV = 2 × 2 = 4
d) Julah seluruh luasan, yaitu: 1.600 + (2 × 80) + 4 = 1.764
e) Dari ilustrasi pada gambar tersebut ternyata kuadrat dua bilangan
dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:
402 = (40 + 2)2
= (40 + 2)(40 + 2)
= 40(40 + 2) + 2(40 + 2)
= [(40 × 40) + (40 × 20)] + [(2 × 40) + (2 × 2)]
= 402 + (40 × 2) = (40 × 2) + 22
= 402 + 2 × (40 × 2) + 22
= 1600 + 160 + 4
= 1.764
b. Jika bilangannya terdiri dari tiga angka.
Contoh:
1262 = ....
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Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan dan mengacu cara
pada bagian a, proses perhitungan dapat diilustrasikan sebagai berikut.
a) Pisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan.
(100 + 20 + 6)2
b) Gambarkan secara geometris dengan luasan seperti berikut.

100 + 20 + 6

6
100

20

6

c) Dari ilustrasi luasan pada gambar tersebut ternyata bangunnya ada
yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk persegi panjang.
Banyak bangunnya ada 9 bagian, terdiri atas: 3 persegi dan 6 persegi
panjang. Luas masing-masing bagian adalah:
Luas I= 100 × 100 = 10.000
Luas II = 100 × 20 = 2.000
Luas III = 100 × 20 = 2.000
Luas IV = 20 × 20 = 400
Luas V = 100 × 6 = 600
Luas VI = 100 × 6 = 600
Luas VII= 20 × 6 = 120
Luas VIII = 20 × 6 = 120
Luas IX = 6 × 6 = 36
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Luas seluruhnya adalah:
= 10.000 + (2 × 2.000) + 400 + (2 × 600) + (2 × 120) + 36 = 15.876
Dari ilustrasi pada gambar tersebut, ternyata kuadrat bilangan yang
terdiri dari tiga angka dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:
1262 = (100 + 20 + 6)2
= (100 + 20 + 6)(100 + 20 + 6)
= 1002 + 2(100 × 20) + 2(100 × 6) + 2(20 × 6) + 400 + 62
= 10.000 + 4.000 + 1.200 + 240 + 400 + 36
= 15.876
3. Menggunakan selisih kuadrat bilangan.
Contoh :
962 = ...
Penyelesaian:
a.

Dari bilangan dasarnya (96), ditambahkan suatu bilangan agar menjadi
mudah untuk dikalikan. Dalam hal ini ditambah 4 menjadi 100.
96 + 4 = 100
Anda dapat menambahkan bilangan dasar dengan bilangan lain yang
menurut Anda akan mempermudah perhitungan Anda, asalkan tidak
mengubah hasil akhir.

b. Agar seimbang, maka kurangkan bilangan dasar dengan bilangan yang
sama: 96 – 4 = 92
c. Kalikan kedua bilangan: 100  92 = 9200
d. Tambahkan hasilnya dengan kuadrat bilangan yang ditambahkan tadi,
dalam hal ini 42, sehingga diperoleh:
9200 + 42 = 9200 + 6 = 9216
Atau proses di atas dapat ditulis:
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962 = (96 + 4)(96 − 4) + 42
= 100 × 92 + 16
= 9216
4. Melakukan Perpangkatan Suatu Bilangan yang Bilangan Akhirnya 5
Perhatikan penjelasan berikut.
Untuk setiap bilangan yang angka terakhirnya 5 dapat dituliskan sebagai
(𝑎 + 5), dengan a adalah kelipatan 10. Karena a merupakan kelipatan 10,
maka (𝑎 + 5) dapat dituliskan menjadi 10𝑏 + 5, dengan b merupakan
bilangan asli, sehingga kuadratnya sebagai berikut.
(10𝑏 + 5)2 = (100𝑏 2 + 2(10𝑏 × 5) + 52
= 100𝑏 2 + 100𝑏 + 25
= 100𝑏(𝑏 + 1) + 25
Contoh 1:
452 = (40 + 5)2
= (10 × 4 + 5)2
= 100 × 4 × 5 + 25
= 2000 + 25
= 2025
Sifat-sifat operasi bilangan pangkat dua adalah:
1) (𝑎 + 𝑏)2 ≠ 𝑎2 + 𝑏 2
2) (𝑎 − 𝑏)2 ≠ 𝑎2 − 𝑏 2
3) (𝑎 × 𝑏)2 = 𝑎2 × 𝑏 2
𝑎 2

𝑎2

4) (𝑏) = 𝑏2
5) 𝑎2 × 𝑎2 = (𝑎 × 𝑎) × (𝑎 × 𝑎) = 𝑎4 ↔ 𝑎2 × 𝑎2 = (𝑎2 )2 = 𝑎2×2 = 𝑎4
6) 𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏)
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Akar Pangkat Dua
Masih ingatkah permasalahan pembuatan pagar yang dituliskan di depan?
Pak Rahman mempunyai kebun berbentuk persegi dengan luas 676 m 2.
Sekeliling kebun Pak Rahman akan dipagari. Biaya memagar untuk tiap
meternya adalah Rp30.000,00. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan pak
Rahman untuk memagar kebunnya?
Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka harus belajar mengenai
penarikan akar pangkat dua. Simbol dari akar pangkat dua adalah “√

”.

Misal: → √9 dibaca “akar pangkat dua dari 9” atau “akar kuadrat 9”.
Bagaimana hubungannya dengan bilangan pangkat dua? Perhatikan bahwa:
4  4 = 16, maka √16 = 4
5  5 = 25, maka √25 = 5
Akar pangkat dua adalah operasi kebalikan dari pangkat dua. Atau secara
umum:
𝑎2 = 𝑏 ↔ √𝑏 = 𝑎
Untuk lebih memahami tentang akar pangkat dua, perhatikan tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Penarikan Akar Pangkat Dua Bilangan Pokok 1 s.d. 10
Bilangan

Pangkat Dua (Kuadrat)

Akar Pangkat Dua

1

12 = 1 × 1 = 1

√1 = 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2

√4 = 2

2

√9 = 3

2 =2×2=4
3 =3×3=9
2

√16 = 4

2

√25 = 5

2

√36 = 6

2

√49 = 7

2

√64 = 8

2

√81 = 9

4 = 4 × 4 = 16
5 = 5 × 5 = 25
6 = 6 × 6 = 36
7 = 7 × 7 = 49
8 = 8 × 8 = 64
9 = 9 × 9 = 81
2

10 = 10 × 10 = 100

√100 = 10
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Berikut beberapa cara untuk melakukan penarikan akar pangkat dua:
a.

Dengan faktorisasi prima
Contoh:
√324 = ....
Penyelesaian:
a.

Tentukan faktor-faktor primanya.

324

324 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3
b.

Kelompokkan dalam dua faktor yang
sama.

2

162
81

2
324 = (2 × 3 × 3)(2 × 3 × 3)
= (2 × 3 × 3)2

Hasilnya adalah:
√324 = √(2 × 3 × 3)2
= (2 × 3 × 3)

3

27
3

9
3

3

= 18
2.

Perkiraan

Cara perkiraan ini hanya dapat digunakan untuk akar bilangan kuadrat
sempurna. Bilangan kuadrat sempurna adalah suatu bilangan yang jika
ditarik akarnya hasilnya berupa bilangan asli. Oleh karenanya, harus terampil
menghitung bilangan kuadrat sempurna dari 1 sampai dengan 10.
Contoh :
√256 = ⋯
Cara 1:
Bilangan √256 terletak antara √100 dan √400 atau 10 < √256 < 20, berarti
angka puluhannya adalah 1. Angka terakhir dari 256 adalah 6, maka hasil
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akar pangkat satuannya dapat 4 atau 6. Namun karena 256 lebih dekat
dengan 202, maka hasil akar satuannya pilih 6. Sehingga √256 = 16.
Cara 2:
a. Tutup dua angka dari belakang (yaitu 56).
b. Untuk menentukan puluhan perhatikan bilangan
√256 = 1 ∗

yang tidak tertutup, yaitu 2. Tentukan bilangan
yang hasil kuadratnya ≤ 2, yaitu 1, karena
12 = 1.
c.

Untuk menentukan satuan, perhatikan angka

√256 = 1 ∗

terakhir bilangan yang dicari akarnya, yaitu 6.
Berdasar

tabel

akar

kemungkinannya

hasil

pangkat

dua

penarikan

maka

∗ = 4 atau ∗ = 6

akarnya

mempunyai satuan 4 atau 6. Pilih 6 karena 162 = 256, sedangkan
142 = 196.
3.

Cara Calandra (untuk bilangan kuadrat sempurna yang terdiri dari lima
angka)

Contoh:
√44944 = ⋯
Penyelesaian:
No

Operasional

1

√44944

2

√4 49 44

Keterangan
Pisahkan angkanya dua-dua dari belakang
Lihat bilangan terdepan setelah pemisahan,
dalam hal ini adalah 6
Tentukan bilangan terbesar, yang jika

2
√44944
22 = 4

3

dikuadratkan hasilnya kurang dari atau sama



dengan 4. Pada kasus ini diambil 2, karena
2  2 = 4. Tuliskan 2 di atas tanda akar, di atas
bilangan 4.
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No

Operasional

Keterangan
Kuadratkan 2 hasilnya adalah 4, tuliskan 4 di

2

bawah 4. Kurangkan 4 dengan hasil

√44944
2 = 4
2

4

pengkuadratan 2 hasilnya 2 (4 – 4 = 0). Tuliskan



049

0 di bawah bilangan 4 dan turunkan kelompok
dua bilangan berikutnya sekaligus untuk proses
selanjutnya, yaitu 49. Bilangan selanjutnya yang
akan dioperasikan adalah 049 atau 49.

2

Bilangan yang diperoleh pada langkah 3) (hasil

√44944
2 = 4

akar kuadrat yang pertama) kalikan dengan 2,

2

5



049

2×2 =4

yaitu (2  2 = 4). Hasilnya tersebut merupakan
puluhan

4...
Pikirkan bilangan 1 angka yang diisikan ke

2

dalam titik-titik tersebut, sehingga empatpuluh

√44944
2
2 = 4

6

.... dikalikan dengan .... akan diperoleh hasil



049

kurang dari atau sama dengan 49, karena kalau

4…× …

diisi dengan angka 2 hasilnya lebih dari 49
(42 × 2 = 84), kita tebak angka isinya adalah
angka 1, yaitu 41 × 1 = 41 kurang dari 49)

7

Diperoleh bilangan yang sesuai adalah 1.

21

√44944
22 = 4
049
4𝟏 × 𝟏

Tuliskan 1 di sebelah kanan 2. Kurangkan 049
dengan 41 (49 – 41 = 8). Turunkan kelompok



41
844

dua bilangan berikutnya sekaligus untuk proses
selanjutnya, yaitu 44.



Gabungkan hasil yang diperoleh (21) kalikan

21
√44944
22 = 4
8
212

049

41
844

dengan 2, yaitu (2 × 21 = 42). Hasilnya tersebut



adalah ratusan dan merupakan angka depan
bilangan baru.



42 …
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No

Operasional

Keterangan
Pikirkan bilangan 1 angka yang diisikan ke

9

dalam titik-titik tersebut, sehingga empat ratus

21
√44944
2
2 = 4
049

41
844

dua puluh .... dikalikan dengan .... akan



diperoleh hasil kurang dari atau sama dengan
844. Kita coba:



421  1 = 421
422  2 = 844

42 … × …

423  3 = 1269
10

Jadi bilangan yang sesuai adalah 2. Tuliskan 2 di

212
√44944
22 = 4
049

42𝟐 × 𝟐

41
844
844
0

sebelah kanan 1. Tuliskan hasil kali: 422 × 2
dibawah 844, dan kurangkan dengan bilangan




di atasnya, diperoleh hasil 0 (844 – 844 = 0).

Jadi √44944 = 212



Sifat-sifat operasi akar pangkat dua:
1) √𝑎 + √𝑏 ≠ √(𝑎 + 𝑏)
2) √𝑎 − √𝑏 ≠ √(𝑎 − 𝑏)
3) √𝑎 × √𝑏 = √(𝑎 × 𝑏)
4) √𝑎 ∶ √𝑏 = √(𝑎 ∶ 𝑏)
5) √𝑎 × √𝑎 = √(𝑎 × 𝑎) = √𝑎2 = 𝑎

Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga
Seperti halnya akar pangkat dua, sebelum mempelajari akar pangkat tiga,
akan kita bahas terlebih dahulu bilangan berpangkat tiga. Untuk
memudahkan belajar bilangan berpangkat tiga, perlu diingatkan kembali
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tentang materi bilangan berpangkat dua (bilangan kuadrat). Bilangan
berpangkat dua dinyatakan sebagai perkalian suatu bilangan dengan dirinya
sendiri sebanyak dua kali.
22 artinya ada faktor 2 sebanyak dua kali atau 22 = 2  2 = 4
32 artinya ada faktor 3 sebanyak dua kali atau 32 = 3  3 = 9
42 artinya ada faktor 4 sebanyak dua kali atau 42 = 4  4 = 16
52 artinya ada faktor 5 sebanyak dua kali atau 52 = 5  5 = 25
Berdasarkan empat contoh di atas diharapkan peserta didik dapat
mengartikan bagaimana jika 23, 33, 43 dan seterusnya.
23 artinya ada faktor 2 sebanyak tiga kali atau 23 = 2  2  2 = 8
33 artinya ada faktor 3 sebanyak tiga kali atau 33 = 3  3  3 = 27
43 artinya ada faktor 4 sebanyak tiga kali atau 43 = 4  4  4 = 64
53 artinya ada faktor 5 sebanyak tiga kali atau 53 = 5  5  5 = 125
Pangkat tiga

𝟐𝟑 =𝟗

Hasil perpangkatan
Biagan yang dipangkatkan (bilangan pokok)

Kalimat matematika 23 = 9, dibaca ”pangkat tiga dari 2 sama dengan 9”.
Sembilan (9) adalah hasil dari perpangkatan tiga yang disebut juga bilangan
kubik.
Alternatif lain mempelajari pangkat tiga yaitu menggunakan pendekatan
volume. Jika memungkinkan hendaknya disediakan kubus berongga dan
kubus-kubus satuan yang dapat tepat mengisi kubus tersebut.
Perhatikan gambar tiga kubus berikut.
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Kubus b

Kubus a

Kubus c

Gambar 5. Kubus dengan Kubus satuan

Pada kubus a, banyak kubus satuan suatu kubus yang panjang rusuknya 1
satuan adalah 1
Pada kubus b, banyak kubus satuan suatu kubus yang panjang rusuknya 2
satuan adalah 8
Pada kubus c, banyak kubus satuan suatu kubus yang panjang rusuknya 3
satuan adalah 27
Menggunakan pola yang sama maka dapat ditentukan banyaknya kubus
satuan untuk kubus dengan panjang rusuk satuan 4, 5, 6, dan seterusnya.
Tabel 3. Banyak Kubus Satuan

Panjang rusuk satuan

1

2

3

4

5

Banyak kubus satuan

1

8

27

...

...

Jika diperhatikan, dari tabel tersebut dapat diketahui hubungan antara
panjang rusuk kubus dengan banyak kubus satuan, yaitu bahwa banyaknya
kubus satuan sama dengan panjang rusuk satuan  panjang rusuk satuan 
panjang rusuk satuan.
3

27 = 3 × 3 × 3 = 33

3
3

Dengan demikian, untuk menentukan hasil perpangkatan tiga dari suatu
bilangan dapat dilakukan dengan cara mengalikan bilangan tersebut sampai
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berulang tiga kali. Bilangan yang dipangkatkan tiga menghasilkan bilangan
kubik. Secara umum, jika a adalah bilangan bulat maka,
𝑎3 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎
Tabel berikut menunjukkan tabel bilangan kubik dengan bilangan pokok 1
sampai dengan 10.
Tabel 4. Bilangan Kubik

1

Hasil Perpangkatan Tiga
(Kubik)
13 =1 × 1× 1 = 1

2

23 = 2 × 2× 2 = 8

3

33 = 3 × 3× 3 = 27

4

43 = 4 × 4× 4 = 64

5

53 = 5 × 5× 5 = 125

6

63 = 6 × 6× 6 = 216

7

73 = 7 × 7× 7 = 343

8

83 = 8 × 8× 8 = 512

9

93 = 9 × 9× 9 = 729

10

103 = 10 × 10 × 10 = 1.000

Bilangan

Bilangan 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000,... disebut bilangan kubik.
Coba amati kekhususan-kekhususan yang ada pada bilangan-bilangan di
tabel tersebut, maka akan diperoleh pengelompokan-pengelompokan seperti
gambar berikut.
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Gambar 6. Kekhususan-kekhususan pada Bilangan Pangkat Tiga

Berikut diberikan alternatif cara menghitung bilangan pangkat tiga selain
menggunakan konsep perkalian:
253 = (20 + 5)3
= 203 + 3(202 × 5) + 3(20 × 52 ) + 53
= 8.000 + 6.000 + 1.500 + 125
= 15.625
Apakah cara di atas berlaku untuk semua bilangan?
Perhatikan algoritma berikut.
(𝑝 + 𝑠)3 = (𝑝 + 𝑠)(𝑝 + 𝑠)(𝑝 + 𝑠)
= [𝑝(𝑝 + 𝑠) + 𝑠(𝑝 + 𝑠)] × (𝑝 + 𝑠)
= (𝑝2 + 𝑝𝑠 + 𝑝𝑠 + 𝑠 2 ) × (𝑝 + 𝑠)
= (𝑝2 + 2𝑝𝑠 + 𝑠 2 ) × (𝑝 + 𝑠)
= 𝑝3 + 𝑝2 𝑠 + 2𝑝2 𝑠 + 2𝑝𝑠 2 + 𝑝𝑠 2 + 𝑠 3
= 𝑝3 + 3𝑝2 𝑠 + 3𝑝𝑠 2 + 𝑠 3
Silakan Saudara coba untuk bilangan yang lain!
Sifat-sifat bilangan pangkat tiga:
1) (𝑎 + 𝑏)3 ≠ 𝑎3 + 𝑏 3
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2) (𝑎 − 𝑏)3 ≠ 𝑎3 − 𝑏 3
3) (𝑎 × 𝑏)3 = 𝑎3 × 𝑏 3
𝑎 3

𝑎3

4) (𝑏) = 𝑏3
5) 𝑎3 × 𝑎3 = (𝑎 × 𝑎 × 𝑎) × (𝑎 × 𝑎 × 𝑎) = 𝑎6 = 𝑎3+3

Akar Pangkat Tiga
Secara umum hubungan pangkat tiga dan akar pangkat tiga adalah:
3

𝑎 3 = 𝑐 ↔ 𝑐 = √𝑎
Berikut beberapa cara dalam menentukan bilangan akar pangkat tiga.
1. Menggunakan Faktorisasi Prima
512

Contoh:
2

3

√512 = ⋯

Penyelesaian:
1) Buatlah pohon faktor dari bilangan yang
akan kita tentukan akar pangkat tiganya
2) Faktorisasi primanya adalah:

256
128

2
2

64
2

32

512 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
3) Kelompokkan dalam tiga perkalian yang
sama.

16

2
2

8

512 = (2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2) ×
(2 × 2 × 2)
4) Tulis dalam bentuk bilangan pangkat

2

4
2

tiga: 512 = (2 × 2 × 2)3
5) Sehingga menjadi:
3

√512 = 2 × 2 × 2 = 8
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2

2. Pendekatan Tabel
Cara dengan pendekatan ini hanya dapat digunakan untuk akar pangkat tiga
sempurna dan di bawah 1.000.000. Untuk itu peserta didik harus dapat
membuat tabel pangkat tiga dari bilangan 1 s.d 9.
Perhatikan pola nilai satuan bilangan kubik (lihat warna pada kotak
tabelnya) hasil pangkat tiga suatu bilangan pada tabel berikut.
Tabel 5. Nilai Satuan Bilangan Kubik

Nilai Satuan
Bilangan Kubik
1

2

23 = 8

8

3

33 = 27

7

4

43 = 64

4

5

53 = 125

5

6

63 = 216

6

9

93 = 729

9

7

73 = 343

3

8

83 = 512

2

Saling berkebalikan, misal:
3, nilai satuan bilangan kubiknya 7
7, nilai satuan bilangan kubiknya 3

Bilangan dan nilai satuan bilangan
kubiknya mempunyai nilai sama

1

Bilangan
Kubik
13 = 1

Bilangan

Akar pangkat tiga dari suatu bilangan yang terdiri atas empat hingga enam
digit angka dapat ditentukan dengan cara pendekatan tabel.
Contoh 1.
3

√5.832 = ⋯

Penyelesaian:
1) Menentukan nilai puluhan bilangan yang dicari
Tutuplah tiga angka dari belakang, maka angka yang
tersisa adalah angka yang digunakan untuk mencari
nilai pertama akar tiganya (angka 5). Nilai akar
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pangkat tiga dari 5 yang mendekati adalah 1 (karena 1 × 1 × 1 = 1). Jika
2, maka 23 = 8 sudah melebihi 5. Jadi nilai puluhannya adalah 1.
2) Menentukan nilai satuan bilangan yang dicari.
Perhatikan nilai satuan dari bilangan kubik pada soal, 5.832, satuannya
adalah 2. Pada tabel, maka bilangan yang nilai satuan bilangan kubiknya
2 adalah bilangan 8.
3

Dengan demikian diperoleh √5.832 = 18.
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A. Pembahasan Soal-soal
Bagian ini adalah pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir yang telah
di sajikan pada bagian sebelumnya.
Soal 1 (USBN 2016):
Hasil dari (82 − 39)3 = ⋯ ...
A. 79.507
B. 79.407
C. 78.507
D. 78.407

Soal di atas mempunyai level kognitif L2 (aplikatif). Untuk dapat
menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai konsep operasi
pangkat tiga dan sifat operasi pangkat tiga. Penyelesaian dari soal di atas
adalah sebagai berikut.
(82 − 39)3 = 432 = 43 × 43 × 43 = 79507

Pilihan jawaban yang sesuai adalah A.
Soal 2 (USBN 2016)
Hasil 3√(42.875 + 7.778) = ⋯.
A. 47
B. 43
C. 37
D. 33
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Soal di atas mempunyai level kognitif L2 (aplikatif). Untuk dapat
menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai konsep operasi
akar pangkat tiga. Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
3

3

√(42.875 + 7.778) = √50.653

3

Untuk mencari nilai dari √50.653 bisa menggunakan pendekatan tabel:
1. Tutup tiga angka terakhir, lihat angka yang tidak ditutup, yaitu 50.
2. Untuk mennetukan puluhan, tentukan satu bilangan jika dipangkatkan 3
hasilnya kurang dari atau sama dengan 50, yaitu 3.

3. Untuk

menentukan

perhatikan

nilai

satuan,

satuan

dari

bilangan kubik pada soal, 50.653,
satuannya adalah 3.

Pada tabel bilangan kubik, bilangan yang nilai

satuan bilangan kubiknya 3 adalah bilangan. Dengan demikian diperoleh
3

√50.653 = 37 .

Pilihan jawaban yang sesuai adalah C.
Soal 1 USBN 2017
Operasi hitung yang hasilnya 1.873 adalah ....
A. (19 + 17)2 + √784
B. (20 + 19)2 + √729
C. (23 + 18)2 + √625
D. (26 + 17)2 + √576

Soal di atas mempunyai level kognitif L2 (aplikatif). Untuk dapat
menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai konsep operasi
pangkat dua. Penyelesaian dari soal di atas dapat dilakukan dengan
menghitung operasi di setiap
perkalian.
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Perhitungan untuk pilihan A adalah:
(19 + 17)2 + √784 = 362 + 28 = 1296 + 28 = 1324

Perhitungan untuk pilihan B adalah:
(20 + 19)2 + √729 = 392 + 27 = 1521 + 27 = 1584

Perhitungan untuk pilihan C adalah:
(23 + 18)2 + √625 = 412 + 25 = 1681 + 25 = 1706

Perhitungan untuk pilihan D adalah:
(26 + 17)2 + √576 = 432 + 24 = 1849 + 24 = 1873

Pilihan jawaban yang sesuai adalah D.
Soal 1 USBN 2018
3

Hasil 722 + √74.088 ∶ √36 − 73 = ⋯.
A. 4.849
B. 4.848
C. 529
D. 528

Soal di atas mempunyai level kognitif L2 (aplikatif). Untuk dapat
menyelesaikan soal tersebut peserta didik harus menguasai konsep operasi
pangkat dua, operasi pangkat tiga dan operasi akar pangkat tiga.
Penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut.
3

722 + √74.088 ∶ √36 − 73 = (72 × 72) + 42 ∶ 6 − (7 × 7 × 7)
= 5184 + 7 − 343
= 4848

Pilihan jawaban yang sesuai adalah C.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Soalsoal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: 1) mentransfer fakta dari
satu konteks ke konteks lain, 2) memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, 3) melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5)

menguji

informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: 1)
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, 2) meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3) stimulus menarik, 4) tidak familiar, 5)
kebaruan.
Perhatikan kisi-kisi dan kartu soal berikut ini.
Kisi-kisi Soal
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 6 menit

Jumlah Soal

:2

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

No
1

2

Kompetensi
yang Diuji
KD 3.9.
Menjelaskan
dan
menentukan
keliling dan
luas persegi,
persegipanja
ng, dan
segitiga serta
hubungan
pangkat dua
dengan akar
pangkat dua
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Lingkup
Materi
Bilangan
Asli,
Cacah,
dan Bulat

Materi

Indikator Soal

Pangka
t dan
Akar

Disajikan pola
bilangan dalam
beberapa kartu,
satu kartu diisi
dengan huruf
tertentu, peserta
didik menentukan
bilangan
pengganti huruf
yang ada.
Disajikan garis
bilangan akar
pangkat dua,
peserta didik

No
soal
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

1

L3

Uraian
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No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No
soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

menentukan letak
akar pangkat dua
dari bilangan
tertentu yang
bukan kuadrat
sempurna

Kartu Soal 1
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: IV
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Kurikulumm 2013
: Pilihan Ganda
: Choirul Listiani

KOMPETENSI
3.9.
Menjelaskan dan
menentukan keliling dan
luas persegi,
persegipanjang, dan
segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar
pangkat dua
LINGKUP
MATERI

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

Bilangan Asli, Cacah,
dan Bulat

Perhatikan gambar di bawah ini.
3

4

p

9

27

64
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MATERI

7

Pangkat dan Akar
INDIKATOR
SOAL
Disajikan pola bilangan
dalam beberapa kartu,
satu kartu diisi dengan
huruf tertentu, peserta
didik menentukan
bilangan pengganti
huruf yang ada.

Penalaran



RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

1

Aplikasi

Pengganti huruf p pada gambar di atas adalah ...
A. 5
B. 6
Kunci
Jawaban

C.

7

D. 8

B

225

Kartu Soal 2
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: IV
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Kurikulumm 2013
: Uraian
: Choirul Listiani

KOMPETENSI
3.9.
Menjelaskan dan
menentukan keliling dan
luas persegi,
persegipanjang, dan
segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar
pangkat dua

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

LINGKUP
MATERI
Bilangan Asli, Cacah, dan
Bulat

√49
Pangkat dan Akar
INDIKATOR
SOAL
Disajikan garis bilangan
akar pangkat dua, peserta
didik menentukan letak
akar pangkat dua dari
bilangan tertentu yang
bukan kuadrat sempurna

.

.

√169

√255

Menurut kalian, di manakah letak bilangan 23 ?
Kunci
Jawaban

Pembahasan dan Penyekoran:
1. Pemahaman Soal (Skor 1)
Diketahui: √49, √169, √225, √324
Ditanya: Letak bilangan 23
2. Penyelesaian (skor 2)
√49 = 7

23 = 2  2  2 =8

√169 = 13
√225 = 15
√324 = 18
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Penalaran

Perhatikan garis bilangan berikut.

.

MATERI



RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

2

Aplikasi

Jadi letak bilangan 23 diantara √49 dan √169

.
√324
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Coba Saudara perhatikan soal-soal yang muncul di USBN tiga tahun terakhir
dan dua contoh soal di atas. Menurut Saudara, adakah yang merupakan soal
HOTS? Mengapa?
Materi Pangkat dan Akar Bilangan di jenjang SD kelas tinggi yang
disampaikan di unit ini merupakan materi prasyarat untuk menyelesaikan
permasalahan terkait keliling dan luas persegi serta volume kubus. Berikut
adalah satu contoh soal HOTS yang penyelesaiannya menggunakan konsep
pangkat dan akar suatu bilangan, disajikan dalam kartu soal dan dilengkapi
dengan kisi-kisi soal. Contoh soal lebih banyak lagi dapat Saudara baca di
Paket Unit Pengukuran, Unit Keliling dan Luas Bangun Datar dan Unit Volum
Bangun Ruang.
Kisi-kisi soal:
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 6 menit

Jumlah Soal

:2

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

No
1

Kompetensi
yang Diuji
KD 3.9.
Menjelaskan
dan
menentukan
keliling dan
luas persegi,
persegipanja
ng, dan
segitiga serta
hubungan
pangkat dua
dengan akar
pangkat dua

Lingkup
Materi
Penguku
ran

Materi

Indikator Soal

Keliling
dan
Luas
bangun
Datar

Disajikan sebuah
narasi tentang
ketersediaan
taplak berbentuk
persegi dalam
jumlah tertentu,
dengan dua
macam ukuran
luas tertentu,
peserta didik
diminta untuk
menentukan
taplak yang dipilih
supaya
meminimalkan
harga untuk
memasang renda
disekeliling taplak

No
soal
1

Level
Kognitif
L3
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Bentuk
Soal
Uraian

Kartu soal:
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: IV
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Kurikulumm 2013
: Uraian
: Choirul Listiani

KOMPETENSI
3.9.
Menjelaskan dan
menentukan keliling dan
luas persegi,
persegipanjang, dan
segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar
pangkat dua

LINGKUP
MATERI

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

Untuk

kegiatan

Day, peserta didik kelas V
SD

MATERI

makanan kecil. Makanan

Pengukuran

tersebut akan ditata di

Merah

menjual

Putih

akan

berbagai

atas lima buah meja yang

INDIKATOR
SOAL
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Penalaran

Market

Keliling dan Luas
Persegi

Disajikan sebuah
narasi tentang
ketersediaan taplak
berbentuk persegi
dalam jumlah tertentu,
dengan dua macam
ukuran luas tertentu,
peserta didik diminta
untuk menentukan
taplak yang dipilih
supaya meminimalkan
hargauntuk memasang
renda disekeliling
taplak



RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

1

Aplikas
i

berukuran sama. Supaya
Kunci
Jawaban

lebih rapi setiap meja akan ditutup dengan taplak.
Sekolah mempunyai persediaan tujuh taplak berbentuk
persegi, empat diantaranya mempunyai luas 225 cm2, dan
tiga taplak yang lain mempunyai luas 324 cm2. Dengan
ukuran tersebut, kedua jenis taplak cukup untuk
menutupi meja saji. Supaya lebih indah, Ibu Guru
menghendaki taplak yang akan digunakan dihiasi renda di
sekelilingnya. Harga renda per meter Rp8.500,00. Apa
yang akan kamu sarankan kepada Ibu Guru supaya biaya
yang dikeluarkan minimal?

Unit Pembelajaran
Pangkat dan Akar Suatu Bilangan

Perhatikan contoh soal di atas, menurut Saudara mengapa soal tersebut
dikatakan Hots? Cobalah Saudara selesaikan soal di atas!
Soal yang sudah sering ditemui peserta didik tidak lagi menjadi HOTS. Untuk
menjadikannya hots maka konteks, stimulus atau pertanyaannya diubah.
Mengubah stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan
informasi berupa berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki
keterkaitan dalam sebuah kasus. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan
menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau
menciptakan. Dalam memilih kasus/permasalahan konstekstual dan menarik
(terkini) memotivasi peserta didik untuk membaca. Stiumulus hendaknya
terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas.
.
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Unit Pembelajaran
Pangkat dan Akar Suatu Bilangan

Meski tidak dibahas dalam KD tersendiri, namun materi pangkat dan akar
pangkat dua dan tiga harus dibelajarkan kepada peserta didik karena
penguasaan terhadap konsep tersebut menjadi prasyarat dalam mempelajari
keliling dan luas bangun datar serta volume bangun ruang.
Konsep pangkat dan akar suatu bilangan perlu dikonstruksi sendiri oleh
peserta didik agar bermakna. Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari
yang penyelesaiannya menggunakan konsep pangkat dan akar suatu
bilangan dapat diberikan guna memotivasi peserta didik dalam mempelajari
materi tersebut dan menjadikannya bermakna.
Menentukan hasil operasi perpangkatan dua antara lain dapat dilakukan
dengan: menggunakan konsep perkalian, menggunakan kuadrat jumlah,
selisih kuadrat. Menentukan penarikan akar pangkat dua suatu bilangan
kuadrat sempurna, antara lain dengan menggunakan adalah: faktorisasi
prima, perkiraan. Adapun menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan,
antara lain dapat dilakukan menggunakan: faktorisasi prima, pendekatan
table, dan konsep pangkat tiga
Beberapa alternatif kegiatan atau aktivitas pembelajaran dapat digunakan
untuk menstimulasi daya pikir dan daya nalar peserta didik sehingga mereka
dapat membangun konsep sendiri. Aktivitas pembelajaran dalam hal ini
diarahkan aktivitas yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik. Karakteristik pembelajaran Hots adalah Transfer
Knowledge, Problem Solving, Creative and Critical Thingking. Dengan
demikian aktivitas pembelajaran yang dilakukan hendaknya mengandung
tiga hal tersebut.
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Model pembelajaran yang dapat mengakomodir karakteristik pembelajaran
HOTS diantaranya discovery learning, problem based learning dan project
based learning. Aktivitas pembelajaran dan LKPD dalam unit ini hanya
sebagai contoh atau alternatif saja, kreativitas Saudara sangat diharapkan
untuk

dapat

mengembangkan

aktivitas

pembelajaran

berorientasi

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih sesuai dengan kondisi peserta
didik Saudara.
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Unit Pembelajaran
Pangkat dan Akar Suatu Bilangan

Selamat, Saudara telah selesai mempelajari Unit Pangkat dan Akar Suatu
Bilangan. Bagaimana pengalaman Saudara dalam menyelesaikan unit ini?
Apakah Saudara berhasil memahami semua pembahasan yang terdapat
dalam Unit Pangkat dan Akar Suatu Bilangan ini? Adakah kesulitan yang
Saudara jumpai ketika mempelajarinya? Apakah ada manfaat yang Saudara
dapatkan setelah mempelajari unit ini?
Agar berhasil baik dalam mempelajari Unit Pangkat dan Akar Suatu Bilangan
ini, Saudara dapat mengikuti petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas (aktivitas dapat dimodifikasi sesuai
kondisi kelas). Mintalah bantuan rekan guru, instruktur atau pengawas
untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika Saudara melakukan
aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah bantuan dan saran
mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut.

3.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Paket Unit
Pembelajaran Bilangan Asli, Cacah, dan Bulat

Kurikulum 2013 menghendaki adanya perubahan paradigma pembelajaran
dari pembelajaran yang mengutamakan recall pengetahuan ke arah
pembelajaran yang mengutamakan penerapan pengetahuan ke dalam situasi
nyata. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan penekanan aspek kognitif
yang dibelajarkan dalam pembelajaran.
Berkenaan dengan itu, salah satu tema pendidikan yang berimplikasi pada
kurikulum selain tema karakter dan tema literasi, adalah tema kecakapan
abad 21. Kecakapan dalam hal berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan
kolaborasi merupakan unsur penting dalam kecakapan abad 21. Untuk
menuju ke sana, maka keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order
Thinking Skills (HOTS) harus mendapat penekanan dalam setiap proses
pembelajaran dan penilaian di setiap jenjang pendidikan. Oleh karenanya,
pengetahuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi beserta aspek
pembelajaran dan penilaiannya, sudah semestinya dikuasasi oleh guru.
Dalam paket unit yang terdiri dari Unit Pembelajaran Operasi Hitung
Bilangan Bulat, Unit Pembelajaran FPB dan KPK, dan Unit Pembelajaran Akar
dan Pangkat Suatu Bilangan ini diberikan contoh alternatif pembelajaran dan
penilaian berorientasi berpikir tingkat tinggi, sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi dan manfaat dalam mendukung upaya guru
meningkatkan kompetensinya dalam mengembangkan pembelajaran dan
penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi/HOTS.
Semoga pembahasan di dalam paket unit ini sesuai dengan kebutuhan guru
di jenjang SD, khususnya terkait pengembangan profesionalisme di bidang
matematika, pada materi bilangan asli, cacah, dan bulat.
Paket unit ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai bahan belajar
mandiri yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guru. Agar
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topik dan pembahasan pada paket unit ini senantiasa relevan dengan
perkembangan kebutuhan guru di lapangan, kami terbuka untuk menerima
saran dan kritik membangun terkait topik dan isi paket unit. Untuk itu, saran
yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan paket
unit ini di masa yang akan datang.
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