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KATA SAMBUTAN

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 Peningkatan

Kompetensi

iii

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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KATA PENGANTAR

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 efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

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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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk mengajarkan topik Operasi Hitung Bilangan Bulat dan Pecahan di kelas
VII. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat
menambah wawasan 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 mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, soal-soal tes UN, 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 pengembangan soal
HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan agar guru dapat
memfasilitasi peserta didik melakukan operasi hitung bilangan bulat dan
pecahan serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri operasi hitung bilangan
bulat dan operasi hitung bilangan pecahan. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan lima LKPD, yaitu 1) sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat; dan 2) sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan
bulat; 3) sifat-sifat operasi perkalian bilangan pecahan, 4) sifat-sifat operasi
pembagian bilangan pecahan dan 5)masalah yang terkait dengan operasi
hitung bilangan bulat dan pecahan.
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Dalam unit ini juga terdapat bahan bacaan yang bisa digunakan sebagai
sumber referensi tambahan bagi guru maupun peserta didik. Bagian terakhir
dari unit ini membahas tentang soal-soal UN tahun 2016, 2017, dan 2018 serta
contoh pengembangan soal-soal HOTS.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII: Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi sebagai berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Menjelaskan

dan

1.

Melakukan operasi hitung VII

melakukan operasi hitung

bilangan pecahan dengan

bilangan

memanfaatkan

bulat

dan

pecahandengan
memanfaatkan

berbagai

sifat operasi
berbagai

sifat operasi

2.

Melakukan operasi hitung
bilangan pecahan dengan
memanfaatkan

berbagai

sifat operasi
KD KETERAMPILAN
4.2

Menyelesaikan
yang
operasi

berkaitan
hitung

bulat dan pecahan

masalah
dengan
bilangan

1. Menyelesaikan
yang

berkaitan

masalah VII
dengan

operasi hitung bilangan
bulat
2. Menyelesaikan
yang

berkaitan

masalah
dengan

operasi hitung bilangan
bulat dan pecahan

15

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2
dan 4.2. di kelas VII
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.2.1 Mengidentifikasi

sifat-sifat 4.2.1 Mengemukakan

operasi penjumlahan bilangan

terkait

bulat

berkaitan dengan operasi

3.2.2 Mengidentifikasi

sifat-sifat

masalah

bulat

terkait

3.2.3 Mengidentifikasi

sifat-sifat

operasi perkalian bilangan bulat
3.2.4 Mengidentifikasi
operasi

pembagian

sifat-sifat
bilangan

bulat
3.2.5 Mengidentifikasi

sifat-sifat

operasi penjumlahan bilangan
pecahan
3.2.6 Mengidentifikasi

sifat-sifat

operasi pengurangan bilangan
pecahan

yang

hitung bilangan bulat

operasi pengurangan bilangan 4.2.2 Mengemukakan
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gagasan

gagasan

masalah

yang

berkaitan dengan operasi
hitung pecahan
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IPK Pengetahuan
3.2.7 Mengidentifikasi
operasi

perkalian

IPK Keterampilan
sifat-sifat
bilangan

pecahan
3.2.8 Mengidentifikasi
operasi

pembagian

sifat-sifat
bilangan

pecahan
IPK Kunci

IPK Kunci

3.2.9 Melakukan operasi penjumlahan 4.2.3 Menyusun
bilangan bulat
langkah
3.2.10 Melakukan operasi pengurangan
menyelesaikan
bilangan bulat
3.2.11 Melakukan

operasi

yang
perkalian

berkaitan

langkahdalam
masalah
dengan

operasi hitung bilangan

bilangan bulat

bulat
3.2.12 Melakukan operasi pembagian 4.2.4 Menyusun
bilangan bulat
langkah
3.2.13 Melakukan operasi gabungan
menyelesaikan
bilangan bulat

yang

3.2.14 Melakukan operasi penjumlahan

berkaitan

langkahdalam
masalah
dengan

operasi hitung pecahan

bilangan pecahan
3.2.15 Melakukan operasi pengurangan
bilangan pecahan
3.2.16 Melakukan

operasi

perkalian

bilangan pecahan
3.2.17 Melakukan operasi pembagian
bilangan pecahan
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IPK Pengetahuan
3.2.18 Melakukan

operasi

IPK Keterampilan
gabungan

bilangan pecahan
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

-

-

18

Unit Pembelajaran
Operasi Hitung Bilangan Bulat dan Pecahan

APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Aplikasi Operasi Bilangan Bulat
Dalam kehidupan sehari-hari penerapan bilangan bulat sudah sering kita
jumpai. Misalnya dalam ilmu fisika, kedokteran, maupun ekonomi. Salah satu
penerapan bilangan bulat adalah termometer. Termometer merupakan alat
yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Untuk melakukan
pengukuran, termometer menyatakan suhu yang berada di atas titik beku
dengan bilangan bulat positif dan suhu yang berada di bawah titik beku
dengan bilangan bulat negatif.

Gambar 1 Termometer
Sumber: http://alatukur.web.id/cara-menggunakan-termometer/
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B. Aplikasi Operasi Bilangan Pecahan
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan sosial yaitu
membagikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan. Salah satu
sembako yang dibagikan adalah beras. Dalam suatu kegiatan sosial, jumlah
beras yang terkumpul adalah 112,5 kg, Beras tersebut akan dibagikan kepada
warga dengan catatan setiap warga menerima 2,5 kg beras. Untuk membagi
beras, panitia membutuhkan kantong plastik. Berapa banyaknya plastik yang
dibutuhkan oleh panitia?

Gambar 2 Pembagian Beras
Sumber: https://mitrapost.com/20180612/inilah-niat-zakat-fitrah-lengkap-untuk-diri-sendirimaupun-yang-diwakilkan/
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Operasi Hitung Bilangan Bulat
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Operasi Hitung
Bilangan Bulat pada Kompetensi Dasar 3.2 kelas VII

Menjelaskan dan

melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan
berbagai sifat operasi. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soalsoal ini juga dapat menjadi acuan ketika Anda akan mengembangkan soal yang
setipe pada materi Operasi Hitung Bilangan Bulat.
1. Contoh soal UN Tahun 2016
No.

Soal

1

Operasi “#” berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian
jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Hasil dari –4 # 3 adalah
....
A. –16

C. 8

B. –8

D. 16

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi gabungan bilangan bulat

Diketahui

:

𝑎 # 𝑏 = (𝑎 × 𝑏) + 𝑎

Ditanyakan

:

−4 # 3

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi perkalian dan penjumlahan bilangan bulat
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2.

Contoh soal UN Tahun 2017

No.
1

Soal

Hasil dari −25 × (8 + (−9)) ÷ (2 − 7) adalah …
A. −5
B. −3
C. 2
D. 5

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi gabungan bilangan bulat

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

−25 × (8 + (−9)) ÷ (2 − 7)

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
bilangan bulat

3. Contoh Soal UN 2018

No.

Soal

1

Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25℃. Setelah dihidupkan
selama 4 jam suhunya menjadi −9℃. Perbedaan suhu dalam kulkas
sebelum dan sesudah dihidupkan adalah ….
A. −34℃
B. −16℃
C. 16℃
D. 34℃
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Identifikasi
Level Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menerapkan operasi pengurangan bilangan bulat

Diketahui

:

Suhu kulkas sebelum dinyalakan adalah 25℃
Suhu kulkas setelah dinyalakan adalah −9℃

Ditanyakan

:

Perbedaan suhu kulkas sebelum dan setelah dinyalakan

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi pengurangan bilangan bulat

Berdasarkan soal-soal UN tahun 2016, 2017, dan 2018, dapat dikatakan
bahwa soal UN tahun 2016 dan 2017 masih berada pada level kognitif
pengetahuan

dan

pemahaman.

Soal-soal

tersebut

masih

termasuk

menggunakan prosedure yang rutin. Meskipun demikian hasil UN yang terkait
dengan bilangan bulat ini mengalami penurunan daya serap dari tahun
62,94% (tahun 2016) menjadi 54,83% (tahun 2017).
Soal UN tahun 2018 sudah mulai mengarah pada level kognitif aplikasi.
Peserta didik tidak hanya sekedar melakukan operasi hitung bilangan bulat
tetapi juga dituntut untuk menerapkan materi operasi hitung bilangan bulat
dalam kehidupan sehari-hari. Soal dikemas dalam soal cerita. Sebelum
melakukan operasi hitung, peserta didik harus bisa menuliskan pertanyaan ke
dalam kalimat matematika. Hasil UN yang terkait dengan penerapan operasi
bilangan bulat ini juga memiliki daya serap yang rendah yaitu 48,90.
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B. Operasi Hitung Pecahan
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Operasi Hitung
Pecahan pada Kompetensi Dasar 3.2 kelas VII: Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai
sifat operasi. 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 Operasi Hitung Pecahan.
1. Contoh soal UN Tahun 2018.
No.
1

Soal
5 1
+
3
1
−
6 3

Hasil dari 65

adalah …

2

A. 1 3
3

B. 1 4
1

C. 2 3
5

D. 2 9
Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung pecahan

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

5
6
5

1

+3
1

−3
6
Materi yang
dibutuhkan
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:

Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan pecahan
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No.

Soal

2

Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21 4 kg

3

1

dan 23 4 kg untuk dibagikan pada warga. Jika setiap warga menerima
1

2 2 kg , banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut
adalah ….
A. 21 orang
B. 20 orang
C. 18 orang
D. 15 orang
Identifikasi4
Level Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menerapkan operasi hitung pecahan dalam kehidupan
sehari-hari

Diketahui

:

Berat terigu mula-mula = 21 4 + 23 4 kg

3

1

= 25 kg

Terigu dibagikan kepada warga. Setiap warga menerima
1
2 2 kg.
Ditanyakan

:

Banyak warga yang menerima sumbangan

Materi yang
dibutuhkan

:

Penjumlahan dan pembagian bilangan pecahan

2. Contoh Soal TIMSS
No.

Soal

1

Robin dan Jim mengambil strowberry dari sebuah keranjang. Robin
mengambil

1
3

bagian dan Jim mengambil

1
6

bagian. Berapa bagian

strowberry yang masih tersisa?
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A.

1

B.

1

C.

1

D.

2
3
6
1
18

Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menerapkan operasi hitung pecahan dalam kehidupan
sehari-hari

Diketahui

:

Bagian dari satu keranjang strowberry yang diambil

Ditanyakan

:

Bagian dari satu keranjang strowberry yang masih tersisa

Materi yang
dibutuhkan

:

Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan

Pada soal UN tahun 2016 dan 2017 yang terkait operasi hitung bilangan
pecahan tidak ada. Tetapi pada soal UN tahun 2018 ada 2 soal yang berkaitan
dengan operasi hitung bilangan pecahan. Satu soal berada pada level kognitif
pengetahuan dan pemahaman (contoh soal UN 2018 no 1) mempunyai daya
serap nasional 44,32 %. Soal yang lain berada pada level kognitf aplikasi
(contoh soal UN 2018 no 2) mempunyai daya serap nasional 41,30%.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada unit ini, disajikan beberapa contoh aktivitas yang dapat digunakan dalam
pembelajaran di kelas. Contoh aktivitas ini dapat digembangkan sesuai dengan
kondisi siswa.
Berikut disajikan beberapa contoh aktivitas terkait dengan pembelajaran
operasi bilangan bulat dan pecahan.

Aktivitas 1
Aktivitas 1 ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam
mengidentifikasi sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian bilangan bulat. Estimasi waktu pembelajaran sekitar 20 menit.
Pada aktivitas 1 ini digunakan model pembelajaran dicovery learning.
Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 1.
Fase

Kegiatan

Stimulation

Memberi rangsangan kepada siswa dengan memberi

(Pemberian

pertanyaan sebagai berikut.

Rangsangan)

1. Bagaimana hasil operasi penjumlahan bilangan
bulat positif dengan bilangan bulat negatif ?
2. Bagaimana hasil operasi penjumlahan bilangan
bulat negatif dengan bilangan bulat negatif ?
3. Bagaimana hasil operasi pengurangan bilangan
bulat positif dengan bilangan bulat positif ?
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4. Bagaimana hasil operasi pengurangan bilangan
bulat positif dikurang bilangan bulat negatif
hasilnya adalah bilangan bulat positif?
5. Bagaimana hasil operasi pengurangan bilangan
bulat negatif dengan bilangan bulat positif ?
6. Bagaimana hasil operasi pengurangan bilangan
bulat negatif dengan bilangan bulat negatif ?
7. Bagimana hasil operasi perkalian dua bilangan
bulat yang bertanda sama?
8. Bagaimana hasil perkalian dua bilangan bulat yang
berbeda tanda ?
Problem

Siswa merumuskan permasalahan dengan pertanyaan.

Statement

Contoh pertanyaan yang dirumuskan siswa sebagai

(Identifikasi

berikut.

masalah)

1. Apakah bilangan bulat positif ditambah bilangan
bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif?
2. Apakah bilangan bulat negatif ditambah bilangan
bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif?
3. Apakah bilangan bulat positif dikurang bilangan
bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat positif?
4. Apakah bilangan bulat positif dikurang bilangan
bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif?
5. Apakah bilangan bulat negatif dikurang bilangan
bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat negatif?
6. Apakah bilangan bulat negatif dikurang bilangan
bulat negatif hasilnya bilangan bulat negatif?
7. Apakah hasil kali dua bilangan bulat yang bertanda
sama adalah merupakan bilangan negatif?
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8. Apakah hasil kali dua bilangan bulat yang berbeda
tanda adalah merupakan bilangan positif?
Data Collection •

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok.

(Pengumpulan

Guru Membagikan LKPD 1 dan 2 kepada masing-

•

data)

masing kelompok serta menjelaskan cara mengerjakan
LKPD tersebut.
•

Masing-masing kelompok mengumpulkan referensi
yang akan digunakan untuk menyelesaikan masaalah.

Data

•

Processing
(Pengolahan

dan 2 pada LKPD 1.
•

data)
Verification

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan langkah 1
Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan

•

(Pembuktian)

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan langkah 2
pada LKPD 1 dan 2.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan

Generalization

•

(Kesimpulan)

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan langkah 3
pada LKPD 1 dan 2.

•

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok
•

Guru bersama siswa menarik kesimpulan hasil diskusi
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Aktivitas 2
Aktivitas 2 ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam
mengidentifikasi sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan pecahan.
Estimasi waktu pembelajaran sekitar 30 menit. Pada aktivitas 1 ini digunakan
model pembelajaran dicovery learning.
Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 2.
Fase

Kegiatan

Stimulation

Memberikan permasalahan kepada siswa sebagai berikut.

(Pemberian

1. Bagaimana cara menentukan hasil kali dua bilangan

Rangsangan)

pecahan?
2. Bagaimana cara menentukan hasil bagi dua bilangan
pecahan?

Problem

Peserta didik merumuskan masalah, misalnya dengan

Statement

pertanyaan sebagai berikut.

(Identifikasi

1. Apakah cara menentukan hasil kali dua bilangan

masalah)

pecahan adalah pembilang dikali pembilang dan
penyebut dikali penyebut?
2. Apakah cara menentukan hasil kali dua bilangan
pecahan adalah pembilang dibagi pembilang dan
penyebut dibagi penyebut?

Data Collection •

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

(Pengumpulan

Guru Membagikan LKPD 3 dan 4 kepada masing-

•

data)

masing kelompok serta menjelaskan cara mengerjakan
LKPD tersebut.
•

Masing-masing

siswa

bekerjasama

dalam

kelompoknya mencermati LKPD 3 dan 4.
Data
Processing
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•

Siswa

bekerja

sama

mengerjakan LKPD 3 dan 4.

dengan

kelompoknya
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(Pengolahan

•

data)
Verification

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan.

•

(Pembuktian)

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan bagian
verifikasi pada LKPD 3 dan 4.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan.

Generalization

•

(Kesimpulan)

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan bagian
generalisasi pada LKPD 3 dan 4.

•

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok
•

Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan hasil
diskusi
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Aktivitas 3
Aktivitas 3 ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik dalam menyelesaikan
permasalahan terkait operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Estimasi
waktu pembelajaran sekitar 30 menit. Pada aktivitas ini digunakan model
pembelajaran Problem Based Learning. Berikut contoh uraian kegiatan pada
aktivitas 3.
Fase

Kegiatan

Orientasi

peserta Guru menyampaikan permasalahan yang terdapat

didik pada masalah

pada LKPD 5 kepada peserta didik.

Mengorganisasi

•

peserta didik untuk
belajar

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang.

•

Guru mengarahkan masing-masing kelompok agar
membagi tugas kepada anggota kelompoknya.

Membimbing

•

Masing-masing

anggota

kelompok

mencari

penyelidikan

referensi untuk menyelesaikan permasalahan.

individu

Guru memastikan setiap anggota kelompok

maupun •

kelompok

memahami tugas masing-masing

Mengembangkan
dan

•

menyajikan

hasil karya

Masing-masing kelompok melakukan diskusi
terkait hasil penyelesaian masalah.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memantau
dan membimbing

setiap kelompok dalam

penyelesaian permasalahan.
Menganalisis

dan •

mengevaluasi

•

Perwakilan kelompok melakukan presentasi.
Guru memimpin presentasi dan mendorong

proses pemecahan

kelompok lain untuk memberikan penghargaan

masalah

serta masukan.
•

Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Penjumlahan Bilangan Bulat
Tujuan : Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat penjumlahan dan
pengurangan dua bilangan bulat merupakan bilangan positif atau
negatif
Materi : Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Petunjuk Kerja/Langkah-langkah.
1. Isilah hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebagai
berikut,
No

Positif + Negatif

Negatif + Negatif

1

𝟏 + (−𝟐) = ⋯

−𝟐 + (−𝟑) = ⋯

2

𝟏 + (−𝟑) = ⋯

−𝟏 + (−𝟐) = ⋯

3

𝟐 + (−𝟑) = ⋯

−𝟑 + (−𝟐) = ⋯

4

𝟑 + (−𝟏) = ⋯

−𝟏 + (−𝟑) = ⋯

5

𝟑 + (−𝟐) = ⋯

−𝟐 + (−𝟏) = ⋯

6

𝟐 + (−𝟏) = ⋯

−𝟐 + (−𝟐) = ⋯

7

𝟑 + (−𝟑) = ⋯

−𝟑 + (−𝟏) = ⋯

8

𝟑 + (−𝟏) = ⋯

−𝟑 + (−𝟑) = ⋯

9

𝟐 + (−𝟐) = ⋯

−𝟏 + (−𝟏) = ⋯
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No

Positif − Negatif

1

𝟐−𝟏=⋯

𝟐 − (−𝟑) = ⋯

2

𝟏−𝟐=⋯

𝟏 − (−𝟐) = ⋯

3

𝟐−𝟑=⋯

𝟑 − (−𝟐) = ⋯

4

𝟑−𝟏=⋯

𝟏 − (−𝟑) = ⋯

5

𝟑−𝟐=⋯

𝟐 − (−𝟏) = ⋯

6

𝟐−𝟐=⋯

𝟐 − (−𝟐) = ⋯

7

𝟑−𝟑=⋯

𝟑 − (−𝟏) = ⋯

8

𝟑−𝟏=⋯

𝟑 − (−𝟑) = ⋯

9

𝟏−𝟏=⋯

𝟏 − (−𝟏) = ⋯

No
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Positif − Positif

Negatif − Positif

Negatif − Negatif

1

−𝟐 − 𝟑 = ⋯

−𝟐 − (−𝟑) = ⋯

2

−𝟏 − 𝟐 = ⋯

−𝟏 − (−𝟐) = ⋯

3

−𝟑 − 𝟐 = ⋯

−𝟑 − (−𝟐) = ⋯

4

−𝟏 − 𝟑 = ⋯

−𝟏 − (−𝟑) = ⋯

5

−𝟐 − 𝟑 = ⋯

−𝟐 − (−𝟏) = ⋯

6

−𝟐 − 𝟐 = ⋯

−𝟐 − (−𝟐) = ⋯

7

−𝟑 − 𝟏 = ⋯

−𝟑 − (−𝟏) = ⋯
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8

−𝟑 − 𝟑 = ⋯

−𝟑 − (−𝟑) = ⋯

9

−𝟏 − 𝟏 = ⋯

−𝟏 − (−𝟏) = ⋯

2. Tulis verifikasi hasil langkah No 1 pada tabel berikut. (diisi dengan
positif/negatif/nol)
No

Positif + Negatif

Negatif + Negatif

Positif − Positif

Positif − Negatif

1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
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3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

36

Negatif+ Positif

Negatif − Negatif
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3. Buatlah generalisasi dari langkah No 2 pada tabel berikut
Operasi Penjumlahan

Hasil

Positif + Positif
Positif + Negatif
Negatif + Positif
Negatif + Negatif

Operasi Pengurangan

Hasil

Positif − Positif
Positif − Negatif
Negatif − Positif
Negatif − Negatif
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Perkalian Bilangan Bulat
Tujuan : Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat perkalian dan
pembagian dua bilangan bulat merupakan bilangan positif atau
negatif
Materi : Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat
Petunjuk Kerja/Langkah-langkah.
1. Tulislah contoh operasi perkalian bilangan bulat sebagai berikut,
No

38

Positif × Positif

Positif × Negatif

1

𝟐×𝟑=⋯

𝟐 × (−𝟑) = ⋯

2

𝟏×𝟐=⋯

𝟏 × (−𝟐) = ⋯

3

𝟑×𝟐=⋯

𝟑 × (−𝟐) = ⋯

4

𝟏×𝟑=⋯

𝟏 × (−𝟑) = ⋯

5

𝟐×𝟑=⋯

𝟐 × (−𝟏) = ⋯

6

𝟐×𝟐=⋯

𝟐 × (−𝟐) = ⋯

7

𝟑×𝟏=⋯

𝟑 × (−𝟏) = ⋯

8

𝟑×𝟑=⋯

𝟑 × (−𝟑) = ⋯

9

𝟏×𝟏=⋯

𝟏 × (−𝟏) = ⋯
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No

Negatif × Positif

Negatif × Negatif

1

−𝟐 × 𝟑 = ⋯

−𝟐 × (−𝟑) = ⋯

2

−𝟏 × 𝟐 = ⋯

−𝟏 × (−𝟐) = ⋯

3

−𝟑 × 𝟐 = ⋯

−𝟑 × (−𝟐) = ⋯

4

−𝟏 × 𝟑 = ⋯

−𝟏 × (−𝟑) = ⋯

5

−𝟐 × 𝟑 = ⋯

−𝟐 × (−𝟏) = ⋯

6

−𝟐 × 𝟐 = ⋯

−𝟐 × (−𝟐) = ⋯

7

−𝟑 × 𝟏 = ⋯

−𝟑 × (−𝟏) = ⋯

8

−𝟑 × 𝟑 = ⋯

−𝟑 × (−𝟑) = ⋯

9

−𝟏 × 𝟏 = ⋯

−𝟏 × (−𝟏) = ⋯

No

Positif ÷ Positif

Negatif ÷ Negatif

1

𝟗÷𝟑=⋯

𝟗 ÷ (−𝟑) = ⋯

2

𝟒÷𝟐=⋯

𝟒 ÷ (−𝟐) = ⋯

3

𝟔÷𝟐=⋯

𝟔 ÷ (−𝟐) = ⋯

4

𝟔÷𝟑=⋯

𝟔 ÷ (−𝟑) = ⋯

5

𝟑÷𝟑=⋯

𝟐 ÷ (−𝟏) = ⋯

6

𝟐÷𝟐=⋯

𝟐 ÷ (−𝟐) = ⋯

7

𝟑÷𝟏=⋯

𝟑 ÷ (−𝟏) = ⋯
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8

𝟒÷𝟐=⋯

𝟑 ÷ (−𝟑) = ⋯

9

𝟐÷𝟏=⋯

𝟏 ÷ (−𝟏) = ⋯

No
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Negatif ÷ Positif

Negatif ÷ Negatif

1

−𝟗 ÷ 𝟑 = ⋯

−𝟗 ÷ (−𝟑) = ⋯

2

−𝟒 ÷ 𝟐 = ⋯

−𝟒 ÷ (−𝟐) = ⋯

3

−𝟔 ÷ 𝟐 = ⋯

−𝟔 ÷ (−𝟐) = ⋯

4

−𝟔 ÷ 𝟑 = ⋯

−𝟔 ÷ (−𝟑) = ⋯

5

−𝟖 ÷ 𝟐 = ⋯

−𝟖 ÷ (−𝟐) = ⋯

6

−𝟐 ÷ 𝟐 = ⋯

−𝟐 ÷ (−𝟐) = ⋯

7

−𝟑 ÷ 𝟏 = ⋯

−𝟑 ÷ (−𝟏) = ⋯

8

−𝟑 ÷ 𝟑 = ⋯

−𝟑 ÷ (−𝟑) = ⋯

9

−𝟏 ÷ 𝟏 = ⋯

−𝟏 ÷ (−𝟏) = ⋯
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2. Tulis verifikasi hasil langkah No 1 pada tabel berikut. (diisi dengan
positif/negatif)
No

Positif × Positif

Positif × Negatif

Negatif × Positif

Negatif × Negatif

1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3
4
5
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6
7
8
9

No

Positif ÷ Positif

Negatif ÷ Negatif

Negatif ÷ Positif

Negatif ÷ Negatif

1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
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3
4
5
6
7
8
9
3. Buatlah generalisasi dari langkah No 2 pada tabel berikut
Operasi Perkalian

Hasil

Positif × Positif
Positif × Negatif
Negatif × Positif
Negatif × Negatif

Operasi Pembagian

Hasil

Positif ÷ Positif
Positif ÷ Negatif
Negatif ÷ Positif
Negatif ÷ Negatif

43

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Perkalian Bilangan pecahan
Tujuan : Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat perkalian bilangan
pecahan.
Materi : Operasi perkalian bilangan pecahan.
Contoh
1
3
1
3
1
3
1

1

1

1

1

×4=3+3+3+3=
1

1

×2=3+3=

1+1
3

1+1+1+1

2

4

=3

3

= 3 atau

1
3

1

1

4

1

×1=3
1

1

1

1×1

1

1

1

4

6

12

1

1

1

× 2 = 3 ÷ 2 = 6 = 3×2
3
1
3
1
3

× = ÷2=

=

1×1
3×4
1×1

× 8 = 12 ÷ 2 = 24 = 3×8

Petunjuk Kerja:
Kerjakan seperti contoh di atas.
1
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
×9=
+
+
+
+
+
+
+
+
2
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
=

⋯+ ⋯+⋯+ ⋯+ ⋯+ ⋯+⋯+ ⋯+ ⋯
⋯

=

⋯⋯
⋯⋯
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2

× 2 = 3 × (4 ÷ 2) = (3 × 4) ÷ 2 = 3 ÷ 2 = 3
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1
2

⋯⋯

1
2
1
3

⋯⋯

⋯⋯

× 3 = ⋯⋯ + ⋯⋯ + ⋯⋯ =
⋯⋯

⋯+⋯+⋯
⋯⋯
⋯

⋯

= ⋯ atau
⋯⋯

⋯⋯

× 3 = ⋯⋯ × (9 ÷ 3) = (⋯ × ⋯ ) ÷ ⋯ = ⋯⋯ ÷ ⋯ = ⋯⋯
⋯⋯

× 1 = ⋯⋯

1

1

⋯⋯

⋯⋯

⋯⋯×⋯⋯

1

⋯⋯

⋯⋯

⋯⋯×⋯⋯

× 3 = ⋯⋯ ÷ ⋯ = ⋯⋯ = ⋯⋯×⋯⋯
2
1
2
1
2

× 9 = ⋯⋯ ÷ ⋯ = ⋯⋯ = ⋯⋯×⋯⋯
×

1
27

=

⋯⋯
⋯⋯

÷⋯=

⋯⋯
⋯⋯

=

⋯⋯×⋯⋯
⋯⋯×⋯⋯

Buatlah verifikasi berdasarkan hasil langkah 1 sebagai berikut.
1
2
1
2
1
2

1

⋯×⋯

1

⋯×⋯

1

⋯×⋯

× 3 = ⋯×⋯
× 9 = ⋯×⋯
× 27 = ⋯×⋯

Buatlah generalisasi hasil langkah 2 sebagai berikut.
Secara unum :
𝑎 𝑐 ⋯×⋯
× =
𝑏 𝑑 ⋯×⋯
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Pembagian Bilangan pecahan
Tujuan : Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pembagian bilangan
pecahan
Materi : Operasi pembagian bilangan pecahan
Contoh.
4
3
4
3

1

1

1

1

1

÷ 4 = (3 + 3 + 3 + 3) ÷ 2 = 3
2

2

2

÷ 2 = (3 + 3) ÷ 2 = 3
4

atau
4
3

3

4

2

÷ 2 = 3 ÷ (4 ÷ 2) = 3

4

÷1=3

4

1

4

8

4×2

4

1

8

16

= 3×1

÷ 2 = 3 × 2 = 3 = 3×1
3
÷4=3×2=
3

3

4×4

Kerjakan seperti contoh.
8
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
⋯⋯
÷4=(
+
+
+
)÷4=
5
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
⋯⋯
8
5

⋯⋯

⋯⋯

⋯⋯

÷ 2 = (⋯⋯ + ⋯⋯) ÷ 2 = ⋯⋯
8

atau
8
5
8
5

5

⋯⋯

⋯⋯

÷ 2 = ⋯⋯ × 2 = ⋯⋯

8

÷1=5
1

⋯⋯

⋯⋯

⋯⋯×⋯⋯

÷ 2 = ⋯⋯ × ⋯ = ⋯⋯ = ⋯⋯×⋯⋯
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8
5

1

⋯⋯

⋯⋯

⋯×⋯

÷ 4 = ⋯⋯ × ⋯ = ⋯⋯ = ⋯×⋯

8 1 ⋯
⋯⋯ ⋯× ⋯
÷ = ×⋯=
=
5 8 ⋯
⋯⋯ ⋯× ⋯
Buatlah verifikasi berdasarkan hasil langkah 1 sebagai berikut.
8

1

⋯×⋯

1

⋯×⋯

× 2 = ⋯×⋯
5
8
5
8
5

× 4 = ⋯×⋯
1

⋯×⋯

× 8 = ⋯×⋯

Buatlah generalisasi hasil langkah 2 sebagai berikut.
Secara unum :
𝑎 𝑐 ⋯× ⋯
÷ =
𝑏 𝑑 ⋯× ⋯
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Operasi hitung bilangan bulat dan pecahan
Tujuan : Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait operasi
hitung bilangan bulat dan pecahan
Materi : Operasi hitung bilangan bulat dan pecahan
Soal 1.
Tentukan semua bilangan bulat n sehingga

7𝑛+43
𝑛−1

juga merupakan bilangan

bulat!
Petunjuk.
𝑎

a. Bagilah (7𝑛 + 43) dengan (𝑛 − 1) sehingga berbentuk 7 + 𝑛−1.
𝑎

b. Supaya 7 + 𝑛−1 bulat, maka (𝑛 − 1) harus merupakan faktor dari 𝑎.
c. Carilah kemungkinan-kemungkinan dari (𝑛 − 1).
Penyelesaian.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Soal 2.
Tentukan semua bilangan bulat positif n sehingga

3𝑛+25
2𝑛−5

juga bernilai bulat

positif!
Petunjuk.
𝑎

a. Bagilah (3𝑛 + 25) dengan (2𝑛 − 5) sehingga berbentuk 1 + 2𝑛−5.
𝑎

b. Supaya 1 + 2𝑛−5 bulat positif, maka (2𝑛 − 5) harus merupakan faktor dari
𝑎 dan

𝑎
2𝑛−5

> 0.

c. Carilah kemungkinan-kemungkinan dari (2𝑛 − 5).

Penyelesaian.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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C. Bahan Bacaan

Operasi Hitung Bilangan Bulat
Pada pembahasan tentang operasi pada himpunan bilangan bulat, akan
disajikan

salah

satu

alternatif

cara

menjelaskan

langkah-langkah

penyelesaiannya. Dalam hal ini akan disajikan cara menyelesaikan operasi
hitung bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga “keping positif dan
keping negatif”. Alat peraga ini bentuknya bisa bervariasi. Pada modul ini akan
digunakan keping-keping yang berbentuk persegi sebagai berikut.

+

–

Sebelum melakukan peragaan operasi hitung, ada beberapa kesepakatan
sebagai berikut.
•

Satu keping positif menggambarkan bilangan “1”.

+
•

Dua keping positif menggambarkan bilangan “2”.

+
•

Menunjukkan bilangan 1

+

Menunjukkan bilangan 2

Dan seterusnya

Demikian juga
•

Satu keping negatif menggambarkan bilangan “−1”.

–
•

Dua keping negatif menggambarkan bilangan “−2

–
•

Menunjukkan bilangan −𝟏

Dan seterusnya.
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–

Menunjukkan bilangan −𝟐
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•

Satu keping positif digabung dengan satu keping negatif menunjukkan
bilangan 0. Demikian juga dua keping positif digabung dengan dua keping
negatif, tiga keping positif digabung dengan tiga keping negatif, dan
seterusnya.

•

Operasi + artinya digabung, sedangkan operasi “ −“ artinya diambil.

•

Peragaan operasi hitung bilangan bulat ini digunakan untuk menanamkan
konsep kepada siswa sehingga hanya menggunakan beberapa keping
positif dan keping negatif saja. Jika siswa sudah memahami konsep operasi
hitung bilangan bulat maka alat peraga ini tidak diperlukan lagi.

a. Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat
Definisi.
Diberikan bilangan bulat 𝑎 dan 𝑏. Jumlahan bilangan 𝑎 dan 𝑏 dinotasikan
𝑎 + 𝑏.
Langkah-langkah operasi penjumlahan tersebut dapat diperagakan
sebagai berikut.
Contoh1. Peragaan 2 + 3
Mula-mula 2

+

+

Menunjukkan bilangan 2

Ditambah 3

+

+

+

Menunjukkan bilangan
3

Hasil

+
+

+
+ +

Menunjukkan bilangan
5

Jadi 2 + 3 = 5
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Contoh 2. Peragaan 2 + (−3)
Mula-mula 2

+

+

Menunjukkan bilangan 2

Ditambah (−3)

–

–

+

+

–

–

–

Menunjukkan bilangan −3

Hasil

Menunjukkan bilangan −1

–

Jadi 2 + (−3) = −1
Contoh 3. Peragaan −𝟐 + 𝟑
Mula-mula −2

–

–

Menunjukkan bilangan −2

Ditambah 3

+

+

–

–

+

+

+

Menunjukkan bilangan 3

Hasil

Jadi −2 + 3 = 1
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Contoh 4. Peragaan −𝟐 + (−𝟑)
Mula-mula −2

–

–

Menunjukkan bilangan −2

Ditambah −3

Hasil

–

–

–

–

–

Menunjukkan bilangan −3

Menunjukkan bilangan −5

–

–

–

Jadi −2 + (−3) = −5
Berikut ini adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat.
Misalkan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 adalah bilangan bulat.
1) 𝑎 + 𝑏 merupakan bilangan bulat tunggal (Sifat ketertutupan
penjumlahan bilangan bulat)
Contoh:
2+3=5

→ 2, 3, 5 adalah bilangan bulat

2 + (−3) = −1

→ 2, −3, −1 adalah bilangan bulat

−2 + 3 = 1

→ −2, 3, 1 adalah bilangan bulat

−2 + (−3) = −5 \ → −2, −3, −5 adalah bilangan bulat
2) 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 (Sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat)
Contoh:
2+3=3+2
2 + (−3) = (−3) + 2
−2 + 3 = 3 + (−2)
−2 + (−3) = (−3) + (−2)
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3) (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) (Sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat)
Contoh:
(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)
(2 + (−3)) + 4 = 2 + (−3 + 4)
(2 + (−3)) + (−4) = 2 + (−3 + (−4))
4) Untuk setiap bilangan bulat 𝑎, terdapat tunggal 0 sedemikian
sehingga 𝑎 + 0 = 0 + 𝑎 = 𝑎 (Sifat identitas penjumlahan bilangan
bulat)
Contoh:
2+0=0+2=2
−3 + 0 = 0 + (−3) = −3
5) Untuk setiap bilangan bulat 𝑎 terdapat bilangan bulat tunggal −𝑎
sedemikian

𝑎 + (−𝑎) = (−𝑎) + 𝑎 = 0

sehingga

(Sifat

invers

penjumlahan bilangan bulat)
Contoh:
2 + (−2) = (−2) + 2 = 0

Teorema
Jika diberikan sebarang bilangan bulat 𝑎, maka −(−𝑎) = 𝑎.
Bukti
−(−𝑎) = 𝑎
−(−𝑎) + (−𝑎) = 𝑎 + (−𝑎)
−(−𝑎) + (−𝑎) = 0
Jadi −(−𝑎) = 𝑎.
Jika penjumlahan melibatkan dua bilangan positif, misalnya 6 dan 2, cara
memperoleh hasil 6 + 2 dengan garis bilangan, maka proses dimulai dari
nol, enam langkah ke kanan sehingga berada pada posisi bilangan 6 dan
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dilanjutkan dua langkah ke kanan sehingga berada pada posisi bilangan 8.
Jadi 6 + 2 = 8.
Jika penjumlahan melibatkan dua bilangan negatif, misalnya −6 dan −2,
cara memperoleh hasil (−6) + (−2) dengan garis bilangan, maka dimulai
dari nol, enam langkah ke kiri sehingga berada pada posisi bilangan −6 dan
dilanjutkan dua langkah ke kiri sehingga berada pada posisi bilangan −8.
Jadi (−6) + (−2) = −8.
Jika penjumlahan melibatkan satu bilangan negatif dan satu bilangan
positif, misalnya −5 dan 3, maka cara memperoleh hasil −5 + 3 .Jika dengan
garis bilangan, maka dimulai dari nol, lima langkah ke kiri sehingga berada
pada posisi bilangan –5 dan dilanjutkan tiga langkah ke kanan sehingga
berada pada posisi bilangan

–2. Jadi –5 + 3 = −2.

b. Operasi Pengurangan Bilangan Bulat
Pengertian pengurangan bilangan bulat didefinisikan dari penjumlahan
bilangan bulat.
Definisi
Diberikan 𝒂, 𝑏, 𝑐 bilangan bulat. Pengurangan bilangan 𝒂 dan 𝑏 dinotasikan
𝒂 − 𝑏.
Langkah-langkah operasi penjumlahan tersebut dapat diperagakan
sebagai berikut.
Contoh 1. Peragaan 𝟑 − 𝟐
Mula-mula 3

+

+

+

+

+

Menunjukkan bilangan 3

Diambil 2

+
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Hasil

+

Menunjukkan bilangan 1

Jadi 3 − 2 = 1
melalui penjumlahan dengan lawan
Ingat: 3 − 2 = 3 + (−2)
Peragaan 3 + (−2) dapat Anda lihat pada peragaan operasi
penjumlahan pada bilangan bulat.

Contoh 2. Peragaan 𝟑 − (−𝟐)
Mula-mula 3

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

Menunjukkan bilangan 3

Atau

Menunjukkan bilangan 3

Diambil−2
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+

+

+

+

–

–

+
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Hasil

+

+

+

+

+

Menunjukkan bilangan 5

Jadi 3 − (−2) = 5
Melalui penjumlahan dengan lawan adalah sebagai berikut.
Ingat: 3 − (−2) = 3 + 2
Peragaan 3 + 2 dapat Anda lihat pada peragaan operasi
penjumlahan pada bilangan bulat.
Contoh 3. Peragaan−𝟑 − 𝟐
Mula-mula −3

–

–

–

–
+

– –
+

–

–

Menunjukkan bilangan −3

atau

Menunjukkan bilangan −3

Dikurangi 2

–

–

+

+

–

–

–
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Hasil

–

–

–

–

–

Menunjukkan bilangan −5

Jadi −3 − 2 = −5
Melalui penjumlahan dengan lawan adalah sebagai berikut.
Ingat: −3 − 2 = −3 + (−2)
= −2 + (−3) (Sifat Komutatif terhadap penjumlahan)
Peragaan −2 + (−3) dapat Anda lihat pada peragaan operasi
penjumlahan pada bilangan bulat
Contoh 4. Peragaan −𝟑 − (−𝟐)
Mula-mula −3

–

–

–

–

–

Menunjukkan bilangan −3

Dikurangi −2

–
Hasil

–

Menunjukkan bilangan −1

Jadi −3 − (−2) = −1
Setelah siswa memahami konsep pengurangan bilangan bulat, dapat
ditunjukkan cara memperoleh hasil operasi pengurangan 𝑎 − 𝑏 melalui
operasi penjumlahan 𝑎 dengan lawan 𝑏 atau ditulis 𝑎 + (−𝑏)
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Contoh.
3−2=2+3
3 − (−2) = 3 + 2
3 − (−2) = 3 + 2
−3 − (−2) = −3 + 2

Jika a, b dan k bilangan bulat, maka 𝑎 − 𝑏 = 𝑘 bila dan hanya bila 𝑎 = 𝑏 +
𝑘, Pada dasarnya, setiap operasi pengurangan, dapat diubah menjadi
operasi penjumlahan.
c.

Operasi Perkalian Bilangan Bulat
Pada perkalian dua bilangan bulat𝒂 × 𝑏, bilangan pertama 𝒂 menyatakan
pengali dan bilangan kedua 𝑏 adalah bilangan yang dikalikan. Untuk
menentukan hasil kali dua bilangan bulat yang bertanda positif semua
atau bilangan pertama positif sedangkan bilangan kedua negatif, 𝒂 × 𝑏
dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan 𝑏 sebanyak 𝒂 buah.
𝑎×𝑏 =⏟
𝑏 + 𝑏 + 𝑏 + ⋯+ 𝑏
𝑎 kali
𝑎 × (−𝑏) = (−𝑏)
+ (−𝑏) + (−𝑏) + ⋯ + (−𝑏)
⏟
𝑎 kali
Contoh 1. Peragaan 𝟐 × 𝟑
2 × 3 artinya terdapat 2 kelompok keping yang mana masing-masing
kelompok terdiri dari 3 keping positif.
Dengan kata lain: 2 × 3 = 3 + 3
Sehingga operasi perkalian bilangan bulat dapat dituliskan sebagai
operasi penjumlahan berulang . Sehingga peragaan 2 × 3 sama dengan
peragaan 3 + 3 sebagai berikut.
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Mula-mula

+

+

+

Menunjukkan bilangan 3

+

+

+

Menunjukkan bilangan 3

+

+

+

+

+

+

Ditambah

Hasil

Menunjukkan bilangan 6

Jadi 2 × 3 = 6
Contoh 2. Peragaan 𝟐 × (−𝟑)
Ingat: 2 × (−3) = (−3) + (−3)
Mula-mula

–

–

–

Menunjukkan bilangan −3

–

–

–

Menunjukkan bilangan −3

–

–

–

–

–

–

Ditambah

Hasil

Jadi 2 × (−3) = −6
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Pada perkalian dua bilangan bulat 𝑎 × 𝑏, jika 𝑎adalah bilangan bulat
negatif

maka perkalian dua bilangan bulat tersebut tidak dapat

digambarkan dengan keping positif dan negatif. ditentukan dengan pola
bilangan.
Contoh 3.Peragaan −𝟐 × 𝟑
Perhatikan
5 × 3 = 15

Berkurang 3

4 × 3 = 12

Berkurang 3

3×3 = 9

Berkurang 3

2×3 = 6

Berkurang 3

1×3 = 3
0×3 =?
−1 × 3 = ?
−2 × 3 = ?
−3 × 3 = ?

Jika kita perhatikan, operasi perkalian di atas membentuk pola, sehingga
dapat diperoleh hasil:
0×3 =
−1 × 3 =

3−3=0
0 − 3 = −3

−2 × 3 = −3 − 3 = −6
−3 × 3 = −6 − 3 = −9
Jadi −2 × (3) = −6
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Contoh 4. Peragaan −𝟐 × (−𝟑)
Perhatikan
5 × (−3) = −15
4 × (−3) = −12
3 × (−3) = −9
2 × (−3) = −6
1 × (−3) = −3

Bertambah 3
Bertambah 3
Bertambah 3
Bertambah 3

0 × (−3) = ?
−1 × (−3) = ?
−2 × (−3) = ?
−3 × (−3) = ?
Jika kita perhatikan, operasi perkalian di atas membentuk pola, sehingga
dapat diperoleh hasil:
0 × (−3) = −3 + 3 = 0
−1 × (−3) = 0 + 3 = 3
−2 × (−3) = 3 + 3 = 6
−2 × (−3) = 6 + 3 = 9
Jadi −2 × (−3) = 6
Dari pola diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bilangan bulat negatif
dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan
bulat positif.
Setelah siswa memahami makna operasi perkalian pada bilangan bulat,
siswa diminta untuk merinci tabel perkalian sebagian bilangan bulat
sebagi berikut.

62

Unit Pembelajaran
Operasi Hitung Bilangan Bulat dan Pecahan

×

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2

--8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

4

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

-4
-3
-2
-1

Setelah siswa mengisi semua kolom pada tabel tersebut, maka diperoleh
hasil sebagai berikut.
×

-4

-3

-4

16

12

8

4

0

-4

-3

12

9

6

3

0

-2

8

6

4

2

-1

4

3

2

0

0

0

1

-4

2

-2

-1

0

1

2

3

4

-8

-12

-16

-3

-6

-9

-12

0

-2

-4

-6

-8

1

0

-1

-2

-3

-4

0

0

0

0

0

0

0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

--8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

4

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16
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Dari pola-pola di atas muncul definisi sebagai berikut.
1. Perkalian dengan nol.
𝑎 × 0 = 0 × 𝑎 = 0.
2. Perkalian dua bilangan bulat positif.
𝑎 × 𝑏 = 𝑎𝑏
3. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif.
𝑎 × (−𝑏) = −(𝑎 × 𝑏) atau −𝑎 × 𝑏 = −(𝑎 × 𝑏)
4. Perkalian dua bilangan bulat negatif.
(−𝑎) × (−𝑏) = 𝑎 × 𝑏
Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut.
1. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama selalu
menghasilkan bilangan bulat positif.
2. Hasil perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda selalu menghasilkan
bilangan bulat negatif.
Sifat-sifat perkalian bilangan bulat
Misalkan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 masing-masing merupakan bilangan bulat.
1) 𝑎 × 𝑏 menunjukkan bilangan bulat tunggal (Sifat ketertutupan
perkalian bilangan bulat).
2) 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎 (Sifat komutatif perkalian bilangan bulat).
3) (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐) (Sifat asosiatif perkalian bilangan bulat).
4) Untuk setiap bilangan bulat 𝑎, terdapat tunggal 1 sedemikian sehingga
𝑎 × 1 = 1 × 𝑎 = 𝑎 (Sifat identitas perkalian bilangan bulat).
5) 𝑎 × (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 × 𝑏) + (𝑎 × 𝑐)

(Sifat

distributif

kiri

perkalian

terhadap penjumlahan
6) (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = (𝑎 × 𝑏) + (𝑎 × 𝑐)

(Sifat distributif kanan perkalian

terhadap penjumlahan
d.

Operasi Pembagian Pada Himpunan Bilangan Bulat
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Definisi
Diberikan 𝑎, 𝑏, dan c bilangan bulat dengan 𝑏 ≠ 0. Hasil pembagian 𝑎 dan
𝑏 sama dengan 𝑐, dinotasikan 𝑎 ÷ 𝑏 = 𝑐 jika dan hanya jika 𝑎 = 𝑏 × 𝑐.
Untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat yang bertanda sama,
𝒂 ÷ 𝑏 = 𝑐 dapat diartikan sebagai pengurangan 𝑏 terhadap 𝑎 kemudian
hasilnya dikurangi 𝑏 lagi dan seterusnya hingga hasilnya 0. Dengan kata
lain 𝑏 mengurangi 𝑎 sebanyak 𝑐 kali.
Demikian juga −𝑎 ÷ (−𝑏) = 𝑐 dapat diartikan sebagai pengurangan −𝑏
terhadap −𝑎 kemudian hasilnya dikurangi −𝑏 lagi dan seterusnya hingga
hasilnya 0. Dengan kata lain −𝑏 mengurangi −𝑎 sebanyak 𝑐 kali.
Atau
𝑎−⏟
𝑏 − 𝑏 − 𝑏 − 𝑏⋯− 𝑏 = 0
𝑐 kali
(−𝑏) − (−𝑏) + (−𝑏) + ⋯ + (−𝑏) = 0
−𝑎 − ⏟
𝑐 kali
Contoh 1. Peragaan 𝟔 ∶ 𝟐
Ingat: 6 ∶ 2 dapat diartikan sebagai 6 − 2 − 2 − 2 = 0 sehingga 2
menguarangi 6 secara berulang sebanyak 3 kali.
Mula-mula 6

+

+

+

+

+

+

Menunjukkan bilangan 6
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Diambil 2 (pengambilan ke-1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hasil

Menunjukkan bilangan 4

Diambil 2 (pengambilan ke-2)

+

+

+

+

Hasil

+
+
Diambil 2 (pengambilan ke-3)

+
+
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Menunjukkan bilangan 2
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Hasil

Menunjukkan bilangan 0

Setelah keping habis, kemudian dihitung banyaknya pengambilan. Pada
peragaan diatas pengambilan keping dilakukan sebanyak 3 kali. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa 6 ÷ 2 = 3
Contoh 2. Peragaan −6 ∶ − 3
Ingat: −6 ∶ − 3

dapat diartikan sebagai

−6 − (−3) − (−3) = 0

sehingga −3 mengurangi −6 berulang sebanyak 2 kali.
Mula mula −6

–

–

–

–

–

–

Menunjukkan bilangan -6

Diambil −3 (pengambilan ke-1)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Hasil
Menunjukkan bilangan -3
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Diambil −3 (pengambilan ke-2)

–

–

–

Hasil
Menunjukkan bilangan 0

Setelah keping habis, kemudian dihitung banyaknya pengambilan. Pada
peragaan diatas pengambilan keping dilakukan sebanyak 2 kali. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa −6 ÷ (−3) = 2
Jadi −6 ∶ (−3) = 2
Bagaimana menentukan hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda
tanda?
Contoh:
6 ÷ (−3) =?
−6 ÷ (3) =?
Untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda tanda,
−𝒂 ÷ 𝑏 atau 𝑎 ÷ (−𝑏) tidak dapat diperagakan dengan keping positif dan
keping negatif. Hasil −𝒂 ÷ 𝑏 atau 𝑎 ÷ (−𝑏) dapat ditentukan dengan cara
melihat pola pada tabel perkalian.
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×

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

16

12

8

4

0

-4

-8

-12

-16

-3

12

9

6

3

0

-3

-6

-9

-12

-2

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-1

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2

--8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

4

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

Ingat: 𝑎 ÷ 𝑏 = 𝑐 jika dan hanya jika 𝑎 = 𝑏 × 𝑐.
Kita perhatikan nilai 𝑎 dan 𝑏 yang berbeda tanda pada tabel tersebut
sebagai berikut.
Contoh pembagian 𝑎 ÷ (−𝑏) adalah sebagai berikut.
16 ÷ (−4) = −4
12 ÷ (−4) = −3
8 ÷ (−4) = −2
4 ÷ (−4) = −1
Dan seterusnya
Contoh pembagian −𝑎 ÷ 𝑏 adalah sebagai berikut.
−16 ÷ 4 = −4
−12 ÷ 4 = −3
−8 ÷ 4 = −2
−4 ÷ 4 = −1
Dan seterusnya
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Dari kedua contoh tersebut tampak bahwa hasil pembagian dua bilangan
bulat yang berbeda tanda hasilnya merupakan bilangan bulat negatif.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
a) hasil pembagian dua bilangan bulat bertanda sama selalu
menghasilkan bilangan bulat positif;
b) hasil pembagian dua bilangan bulat berbeda tanda selalu
menghasilkan bilangan bulat negatif.
Pertanyaan: Secara umum apakah hasil pembagian dua bilangan bulat
hasilnya adalah bilangan bulat?
Jawab: tidak selalu.
Contoh.
6÷4=

6
∉ℤ
4

6÷5=

6
∉ℤ
5

Tampak bahwa hasil pembagian bilangan bulat belum tentu merupakan
bilangan bulat. Hal tersebut menunjukkan bahwa operasi pembagian
dalam himpunan bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Hal ini akan kita
bahas lebih lanjut pada materi Bilangan Pecahan.
Berikut adalah urutan operasi hitung bilangan bulat.
a. Operasi hitung bilangan bulat yang hanya melibatkan penjumlahan dan

pengurangan, operasi hitung dilakukan secara berurutan dari paling
kiri ke yang paling kanan.
Contoh:
5 + 8 − 6 = 13 − 6
⏟
=7
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b. Operasi hitung bilangan bulat yang hanya melibatkan perkalian dan

pembagian, operasi hitung dilakukan secara berurutan dari paling kiri
yang paling kanan.
Contoh:
3 × 8 ÷ 4 = 24 ÷ 4
⏟
=6
c. Operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan empat operasi

(penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian), urutan operasi
hitung dilakukan dengan mengoperasikan perkalian atau pembagian
terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan.
Contoh:
10 ÷ 5 + 2 × 3 = 4 + 6
= 10
d. Operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan sepasang tanda kurung,

urutan operasi hitung dilakukan dengan mengoperasikan terlebih
dahulu ekspresi yang berada diantara sepaasang tanda kurung.
Contoh:
(8 − 2) × 2 = 6 × 2
⏟
= 12
e. Operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan tanda kurung diantara

pasangan tnda kurung yang lain, operasi hitung dilakukan dengan
mengoperasikan terlebih dahulu ekspresi yang berada diantara
sepasang tanda kurung yang paling dalam.
Contoh:
((3
⏟ ÷ 2 − 1) × 3
⏟ + 7) ÷ 2 − 1) × 3 = (10
= (5
⏟− 1) × 3
=4×3
= 12
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Operasi Hitung Bilangan Pecahan
a. Operasi penjumlahan bilangan pecahan
Definisi penjumlahan bilangan rasional
Penjumlahan pecahan dengan penyebut tak sama ditunjukkan
sebagai berikut.
𝑎 𝑐 𝑎 × 𝑑 𝑏 × 𝑐 (𝑎 × 𝑑) + (𝑏 × 𝑐)
+ =
+
=
𝑏 𝑑 𝑏×𝑑 𝑏×𝑑
𝑏×𝑑
Dengan demikian penjumlahan pecahan dengan penyebut sama
ditunjukkan sebagai berikut.
𝑎 𝑐
𝑎 𝑐 𝑎+𝑐 𝑎+𝑐
+ = + =
=
𝑏 𝑑
𝑏 𝑏
𝑏
𝑏
Contoh:
Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda
1

𝟏

5+2

7

+ 𝟓 = 𝟐×𝟓 = 𝟏𝟎

𝟐

Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama
5

𝟐

𝟏𝟎

+ 𝟏𝟎 =

5+2
𝟏𝟎

𝟕

= 𝟏𝟎

Berikut ini adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan rasional
𝑎

𝑐

Misalkan 𝑏, 𝑑, dan
𝑎

a.

𝑒
𝑓

adalah bilangan rasional.

𝑐

+ 𝑑 merupakan bilangan rasional tunggal (Sifat ketertutupan

𝑏

penjumlahan ilangan rasional)
b.

a

c

c

a

d

d

b

+ = + (Sifat komutatif penjumlahan bilangan rasional)

b

a

c

e

a

c

e

c. (b + d) + f = b + (d + f )
rasional)

72

(Sifat

asosiatif

penjumlahan

bilangan
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a

d. Untuk setiap bilangan rasionalb, terdapat tunggal 0 sedemikian
a

a

a

sehingga b + 0 = 0 + b = b

(Sifat identitas penjumlahan bilangan

rasional)
a

a

e. Untuk setiap bilangan rasionalb terdapat bilangan rasional tunggal − b
sedemikian

sehingga

a

a

a

a

+ (− b) = (− b) + b = 0
b

(Sifat

invers

penjumlahan bilangan rasional)
b. Operasi pengurangan bilangan pecahan
Definisi
𝑎

𝑐

Jika 𝑏 dan 𝑑 merupakan bilangan rasional maka berlaku hubungan
𝑎 𝑐
𝑎
𝑐
− = + (− )
𝑏 𝑑
𝑏
𝑑
Pengurangan pecahan dengan penyebut tak sama ditunjukkan
sebagai berikut.
𝑎 𝑐 𝑎 × 𝑑 𝑏 × 𝑐 (𝑎 × 𝑑) − (𝑏 × 𝑐)
− =
−
=
𝑏 𝑑 𝑏×𝑑 𝑏×𝑑
𝑏×𝑑
Dengan demikian pengurangan pecahan dengan penyebut sama
ditunjukkan sebagai berikut.
𝑎 𝑐
𝑎
𝑐
𝑎
𝑐
𝑎 + (−𝑐) 𝑎 − 𝑐
− = + (− ) = + (− ) =
=
𝑏 𝑑
𝑏
𝑑
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏
Contoh.
Pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda
1
𝟐

𝟏

5−2

𝟑

− 𝟓 = 𝟐×𝟓 = 𝟏𝟎

Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama
5

𝟐

+ 𝟏𝟎 =
𝟏𝟎

5−2
𝟏𝟎

𝟑

= 𝟏𝟎

c. Operasi perkalian bilangan pecahan

73

Definisi
𝑎

Jika

𝑏

𝑐

dan

masing-masing merupakan bilangan rasional maka

𝑑

𝑎 𝑐 𝑎×𝑐
× =
𝑏 𝑑 𝑏×𝑑
Sifat-sifat perkalian bilangan rasional
𝑎 𝑐

𝑒

Misalkan 𝑏, 𝑑, dan 𝑓 masing-masing merupakan bilangan rasional.
1)

𝑎

𝑐

× 𝑑 menunjukkan bilangan rasional

𝑏

tunggal (Sifat ketertutupan

perkalian bilangan rasional).
2)

𝑎

𝑐

𝑐

𝑎

× 𝑑 = 𝑑 × 𝑏 (Sifat komutatif perkalian bilangan bulat).
𝑏
𝑎

𝑐

𝑒

𝑎

𝑐

𝑒

3) (𝑏 × 𝑑) × 𝑓 = 𝑏 × (𝑑 × 𝑓) (Sifat asosiatif perkalian bilangan rasional).
𝑎

4) Untuk setiap bilangan rasional
𝑎

sehingga

𝑏

𝑎

𝑎

×1= 1×𝑏 = 𝑏

𝑏

≠ 0, terdapat tunggal 1 sedemikian

(Sifat

identitas

perkalian

bilangan

rasional).
𝑎

𝑏

𝑏

𝑎

5) Untuk setiap bilangan rasional ≠ 0, terdapat tunggal
𝑎

sehingga

𝑏

𝑏

𝑏

𝑎

×𝑎=1=𝑎=𝑏

(Sifat

sedemikian

identitas perkalian

bilangan

rasional).
6)

𝑎

𝑐

𝑒

𝑎

𝑐

𝑎

𝑒

× (𝑑 + 𝑓) = (𝑏 × 𝑑) + (𝑏 × 𝑓) (Sifat distributif kiri perkalian terhadap
𝑏

penjumlahan bilangan rasional)
𝑎

𝑐

𝑒

𝑎

𝑐

𝑎

𝑒

7) (𝑏 + 𝑑) × 𝑓 = (𝑏 × 𝑑) + (𝑏 × 𝑓)

(Sifat distributif kanan perkalian

terhadap penjumlahan bilangan rasional)
d. Operasi pembagian bilangan pecahan
Pembagian bilangan operasional didefinisikan sebagai berikut.
Definisi.
Jika

𝑎
𝑏

dan

𝑐
𝑑

masing-masing merupakan bilangan rasional maka
𝑎

berlaku hubungan 𝑏 ∶
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Operasi Hitung bilangan bulat
SOAL 1
Operasi “#” berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian jumlahkan
hasilnya dengan bilangan pertama. Hasil dari –4 # 3 adalah ....
Penyelesaian.
Diketahui: Operasi “#” berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian
jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama.
Ditanyakan: –4 # 3
Penyelesaian.
Misal bilangan pertama adalah 𝑎 dan bilangan kedua adalah 𝑏.
Maka 𝑎 # 𝑏 = (𝑎 × 𝑏) + 𝑏
Sehingga −4 # 3 = (−4 × 3) + (−4)
= −12 + (−4)
= −16
SOAL 2
Hasil dari −25 × (8 + (−9)) ÷ (2 − 7) adalah ….
Penyelesaian.
−25 × (8 + (−9)) ÷ (2 − 7) = −25 × (−1) ÷ (−5)
= 25 ÷ (−5)
= −5
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SOAL 3
Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25℃. Setelah dihidupkan selama 4
jam suhunya menjadi −9℃. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan
sesudah dihidupkan adalah ….
Penyelesaian.
Diketahui: suhu dalam kulkas mula-mula = 25℃
suhu dalam kulkas terakhir = −9℃
Ditanyakan: perbedaan suhu mula-mula dan suhu akhir
Jawab:
Perbedaan suhu = suhu tertinggi – suhu terendah
= 25 − (−9)
= 34
Jadi perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 34℃

Operasi hitung bilangan pecahan
Soal 1.

Hasil dari

5 1
+
6 3
5 1
−
6 3

adalah …

Penyelesaian.
5
6
5
6

+
−

1

15

3
1

= 18
15

3

18

+
−

=

15+6
18
15−6
18

=

21
18
9
18
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6
18
6
18
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21

= 18 ×
=

18
9

21
9

SOAL 2.
3

Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21 4 kg dan
1

1

23 4 kg untuk dibagikan pada warga. Jika setiap warga menerima 2 2 kg ,
banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut adalah ….
Penyelesaian.
3

1

Diketahui: berat terigu total = (21 4 + 23 4) kg.
3

1

= (21 + 23 + 4 + 4) kg
4

= (44 + 4 ) kg
= (44 + 1) kg
= 45 kg
Semua terigu akan dibagi rata menjadi beberapa bagian sehingga
1

setiap bagian beratnya 2 2 kg.
1

Dtanyakan : 45 ÷ 2 2 = ⋯
Jawab:
1
5
45 ÷ 2 = 45 ÷
2
2
2

= 45 × 5
=

45×2

=

90

5
5

= 18
Jadi banyak warga yang menerima sumbangan adalah 18 orang.
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SOAL 3.
Robin dan Jim mengambil strowberry dari sebuah keranjang. Robin
1

1

mengambil 3 bagian dan Jim mengambil 6 bagian. Berapa bagian strowberry
yang masih tersisa?
Penyelesaian.
Diketahui : Bagian strowberry mula-mula = 1 bagian
1

1

Bagian strowberry yang diambil (3 + 6 ) bagian
1

1

Ditanyakan : 1 − (3 + 6) = ⋯
Jawab :
1

1

2

1

1 − (3 + 6) = 1 − (6 + 6)
2+1

=1−(

6

)

3

=1−6
6

3

=6−6
=

6−3
6
3

=6
1

=2
1

Jadi bagian strawberry yang masih tersisa adalah 2 bagian
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini adalah contoh soal-soal HOTS terkait materi operasi bilangan bulat
dan pecahan.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan pecahan
dengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan bulat
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menentukan
hasil
operasi
bilangan bulat
pada soal cerita

SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang
benar diberi nilai 4, salah diberi nilai −2, dan tidak
dijawab diberi nilai −1. Dari 40 soal yang diberikan,
Rini berhasil menjawab benar 40 dan salah 6. Skor
yang diperoleh rini adalah ….
A. 114
B. 110
C. 104
D. 100

Kunci
Jawaban
C
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan pecahan
dengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan bulat
dan pecahan
INDIKATOR
SOAL
Diberikan hasil
sementara pada
sebuah kompetisi
peserta
didik
dapat
memprediksi
hasil akhir pada
kompetisi
tersebut
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SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

Matematika Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Nomor
Soal
2

Kunci
Jawaban
D

: 2013
: Pilihan Ganda
:

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
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
2
2
B
1
3
C
0
4
D
-1
Setiap tim akan bermain pada pertandingan ke-3.
Pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut
adalah
A. Tim A akan menjadi juara meskipun kalah dalam
pertandingan ke-3.
B. Tim B akan menjadi juara jika menang pada
pertandingan ke-3.
C. Tim C akan menjadi juara jika menang pada
pertandingan ke-3.
D. Tim D tidak akan menjadi juara meskipun
menang pada pertandingan ke-3
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan
pecahandengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan bulat
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menyimpulkan
hasil
operasi
bilangan bulat
dengan kriteria
tertentu

SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
3

Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Jika 𝑛 adalah bilangan bulat negatif, maka di bawah
ini yang menghasilkan nilai terbesar adalah ….
E. 3 + 𝑛
F. 3 × 𝑛
G. 3 − 𝑛
H. 3 ÷ 𝑛

Kunci
Jawaban
C
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan
pecahandengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan bulat
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menganalisis
pola
operasi
pengurangan
bilangan bulat
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SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
4

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOALv
Perhatikan pola berikut
3−3=0
3−2=1
3−1=2
3−0=3
Pola operasi bilangan bulat selanjutnya adalah ….
A.
B.
C.
D.

Kunci
Jawaban
D

3 − (−1) = −4
3 − (−1) = −2
3 − (−1) = 2
3 − (−1) = 4

Unit Pembelajaran
Operasi Hitung Bilangan Bulat dan Pecahan

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan
pecahandengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan
pecahan
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menentukan
hasil
pembagian
bilangan
pecahan
dari
soal cerita

SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
5

Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Ibu membeli 20 kg gula pasir. Gula tersebut akan
dijual eceran dengan dibungkus plastikmasing1
masing beratnya 4 kg. Banyak kantong plastik yang
diperlukan adalah ….
A. 10 kantong
B. 80 kantong
C. 120 kantong
D. 160 kantong

Kunci
Jawaban
B
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah :
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan melakukan
operasi hitung
bilangan bulat
dan
pecahandengan
memanfaatkan
berbagai sifat
operasi
LINGKUP
MATERI
Bilangan
Rasional
MATERI
Operasi hitung
bilangan
pecahan
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menentukan
hasil
pembagian
bilangan
pecahan
dari
soal cerita
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SMP
VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
6

Kunci
Jawaban
D

Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
1
1
Langkah yang tepat untuk menghitung nilai 3 − 4
adalah ….

A.

1−1

B.

1

4−3
4−3

C.

3−4

D.

4−3

3×4
3×4

Unit Pembelajaran
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KESIMPULAN

Soal-soal UN tahun 2016 dan 2017 terkait materi ‘operasi hitung bilangan
bulat dan pecahan’ masih tergolong pada level kognitif aplikasi (menggunakan
prosedur rutin). Namun demikian daya serap nasional hasil UN pada soal
tersebut masih tergolong rendah bahkan menurun. Soal UN tahun 2018 terkait
materi ‘operasi hitung bilangan bulat dan pecahan’ sudah ada yang mengarah
pada soal HOTS. Daya serap nasional hasil UN pada soal tersebut juga semakin
menurun.
Dalam unit ini disajikan 5 contoh aktivitas yang mengarah pada pembelajaran
HOTS terkait materi ‘operasi hitung bilangan bulat dan pecahan’ yang dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi peserta didik dan diterapkan pada
pembelajaran di sekolah. Dalam unit ini juga disajikan 2 contoh soal HOTS
yang dapat dikembangkan oleh gu
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UMPAN BALIK

Unit pembelajaran ini, disusun agar membantu guru dan peserta didik dalam
meningkatkan ketrampilan berfikir tingkat tinggi terkait materi operasi hitung
bilangan bulat dan pecahan. Melalui contoh aktivitas pembelajaran serta
pengembangan soal penilaian, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
berfikir tingkat tinggi pada materi tersebut.
Anda dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan
karakteristik peserta didik Anda.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan tulisan ini.
Terima kasih.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk mengajarkan topik Representasi Bilangan Berpangkat Bulat Positif dan
Negatif di kelas VII. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini,
guru dapat menambah wawasan 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 mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang representasi bilangan berpangkat bulat positif dan negatif, 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 pengembangan soal
HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan agar guru dapat
memfasilitasi peserta didik melakukan operasi hitung bilangan bulat dan
pecahan serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri operasi hitung bilangan
bulat dan operasi hitung bilangan pecahan. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan lima LKPD, yaitu 1)representasi bilangan berpangkat bulat negatif;
dan 2) masalah yang terkait dengan representasi bilangan berpangkat bulat
positif dan negatif.
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Dalam unit ini juga terdapat bahan bacaan yang bisa digunakan sebagai
sumber referensi tambahan bagi guru maupun peserta didik. Bagian terakhir
dari unit ini membahas tentang contoh pengembangan soal-soal HOTS.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas VII
sebagai berikut.

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan

Kompetensi Dasar kelas VII: Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi sebagai berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.3.

Menjelaskan dan
menentukan
representasi

1. Menentukan

representasi VII

bilangan berpangkat bulat positif
2. Menentukan

bilangan dalam

bilangan

bentuk bilangan

negatif

representasi
berpangkat

bulat

berpangkat bulat
positif dan negatif
KD KETERAMPILAN

4.3.

Menyelesaikan

1. Menyelesaikan

masalah

yang VII

masalah yang

berkaitan dengan representasi

berkaitan dengan

bilangan berpangkat bulat positif

bilangan dalam

2. Menyelesaikan

masalah

yang

bentuk bilangan

berkaitan dengan representasi

berpangkat bulat

bilangan

positif dan negatif

negatif

berpangkat

bulat
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3
dan 4.3. di kelas VII
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.3.1 Menjelaskan

bilangan

bulat 4.3.1 Mengemukakan

pangkat bilangan bulat positif
3.3.2 Menjelaskan

bilangan

bulat

pangkat bilangan bulat negatif

terkait

gagasan

masalah

berkaitan dengan bilangan
berpangkat bulat positif

3.3.3 Menjelaskan bilangan pecahan 4.3.2 Mengemukakan
pangkat bilangan bulat positif
3.3.4 Menjelaskan bilangan pecahan
pangkat bilangan bulat positif
IPK Kunci
bilangan

bulat

3.3.6 Menentukan
bilangan

pangkat
representasi

bulat

3.3.7 Menentukan

pangkat

berpangkat bulat negatif

representasi

pecahan

3.3.8 Menentukan

pangkat

menyelesaikan
yang

dengan

berkaitan
bilangan

berpangkat bulat positif
dalam
masalah
dengan

representasi

pecahan

dalam

4.3.4 Menyusun langkah-langkah

bilangan bulat positif

menyelesaikan
yang

berkaitan
bilangan

berpangkat bulat negatif

pangkat

bilangan bulat negatif

96

yang

berkaitan dengan bilangan

masalah

bilangan bulat negatif

IPK Pengayaan
-

masalah

representasi 4.3.3 Menyusun langkah-langkah

bilangan bulat positif

bilangan

terkait

gagasan

IPK Kunci

3.3.5 Menentukan

bilangan

yang

IPK Pengayaan
-
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Aplikasi bilangan berpangkat bulat positif
Menurut para ilmuwan, jarak antara bumi dan matahari sekitar 150.000.000
km. Bilangan 150.000.000 dapat ditulis sebagai berikut.
150.000.000 = 15 × 10.000.000
= 15 × 107

Gambar 1 Jarak bumi ke matahari
Sumber: : https://dokumen.tips/documents/skala-saiz-bumi-dan-matahari.html
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B. Aplikasi bilangan berpangkat bilangan bulat negatif
Bakteri merupakan kelompok organisme bersel tunggal berukuran terkecil.
Satuan ukuran bakteri yang digunakan adalah μm (mikrometer). 1 μm =
1/1.000 mm = 1/1.000.000 m.
1 μm =

1
m
1.000.000

= 10−6 m

.

Gambar 2 Bakteri
Sumber: https://www.biologijk.com/2017/06/definisi-ukuran-dan-ciri-ciri-bakteri.html
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SOAL-SOAL UN/USBN

Soal-soal UN 2016, 2017, maupun 2018 tidak ada yang berkaitan dengan
materi pada Unit ini. Namun demikian materi ini harus dikuasai peserta didik
sebelum mempelajari materi pada unit 3.

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1 ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik dalam menjelaskan
representasi bilangan berpangkat bulat negatif. Estimasi waktu pembelajaran
30 menit. Pada aktivitas ini digunakan model pembelajaran Discovery
Learning.
Berikut disajikan beberapa contoh uraian aktivitas terkait dengan
pembelajaran bilangan berpangkat bulat positif dan negatif.

Aktivitas 1
Aktivitas 1 ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam menjelaskan
representasi bilangan berpangkat bulat negatif. Aktivitas ini diberikan setelah
siswa memahami representasi bilangan berpangkat bulat positif. Estimasi
waktu pembelajaran 30 menit. Pada aktivitas ini digunakan model
pembelajaran Discovery Learning.
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Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 1.
Fase
Stimulation

Kegiatan
•

(Pemberian
Rangsangan)

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok.

•

Memberikan permasalahan kepada siswa sebagai
berikut.

Perhatikan contoh berikut.
22 = 2 × 2 = 4
32 = 3 × 3 = 9
23 = 2 × 2 × 2 = 8
Bagaimana cara menentukan 20 ?
Bagaimana cara menentukan 2−1 ?
Bagaimana cara menentukan 𝑎−𝑛 ?
Problem

Guru merumuskan masalah berdasarkan hipotesa

Statement

peserta didik.

(Identifikasi

Apakah 20 = ⋯

masalah)

Apakah 2−1 = ⋯
Apakah 𝑎−𝑛 = ⋯
(… adalah dugaan peserta didik)

Data Collection •

Guru Membagikan LKPD 1 kepada masing-masing

(Pengumpulan

kelompok serta menjelaskan cara mengerjakan LKPD

data)

tersebut.
•

Masing-masing kelompok mengumpulkan referensi
untuk membuktikan dugaan mereka).

Data

•

Processing

Peserta didik bekerja dalam kelompok mengerjakan
langkah 1 pada LKPD 1.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan
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(Pengolahan
data)
Verification

•

(Pembuktian)

Peserta didik bekerja dalam kelompok mengerjakan
langkah 2 pada LKPD 1.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberi
bimbingan

Generalization

•

Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi

(Kesimpulan)

•

Guru beserta peserta didik menarik kesimpulan dari
hipotesis peserta didik.

Aktivitas 2
Aktivitas 2 ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning.
Berikut contoh-contoh kegiatan pada aktivitas 2.
Fase
Orientasi

Kegiatan
peserta Guru menyampaikan permasalahan yang terdapat

didik pada masalah

pada LKPD 2 kepada peserta didik.

Mengorganisasi peserta

•

didik untuk belajar

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok

•

Guru mengarahkan masing-masing kelompok agar
membagi tugas kepada anggota kelompoknya.

•

Setiap kelompok berdiskusi dan membagi tugas
mencari referensi untuk menyelesaikan masalah.

Membimbing

•

Masing-masing

anggota

kelompok

mencari

penyelidikan

referensi untuk menyelesaikan permasalahan.

individu

Guru memastikan setiap anggota kelompok

kelompok

maupun •

memahami tugas masing-masing
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Mengembangkan
dan

•

menyajikan

hasil karya

Masing-masing kelompok melakukan diskusi
terkait hasil penyelesaian masalah.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memantau
dan membimbing

setiap kelompok dalam

penyelesaian permasalahan.
Menganalisis

dan •

Perwakilan

setiap

kelompok

melakukan

mengevaluasi

presentasi.

proses pemecahan •

Guru memimpin presentasi dan mendorong

masalah

kelompok lain untuk memberikan penghargaan
serta masukan.
•

Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tujuan : Siswa dapat menjelaskan representasi bilangan berpangkat bulat
negatif.
Materi : Bilangan berpangkat bulat negatif.
Petunjuk Kerja
Bilangan bulat positif pangkat bilangan bulat negatif
1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
𝟐𝟓 = ⋯ × ⋯ × ⋯ × ⋯ × ⋯ = ⋯
𝟐𝟒 = ⋯ × ⋯ × ⋯ × ⋯ = ⋯
𝟐𝟑 = ⋯ × ⋯ × ⋯ = ⋯
𝟐𝟐 = ⋯ × ⋯ = ⋯
𝟐𝟏 = ⋯
𝟐𝟎 = ⋯

(gunakan pola)
𝟏

𝟐−𝟏 = ⋯ = 𝟐⋯
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(gunakan pola)
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𝟏

𝟏

𝟐−𝟐 = ⋯ = 𝟐⋯ = ⋯×⋯
𝟏

(gunakan pola)

𝟏

𝟐−𝟑 = ⋯ = 𝟐⋯ = ⋯×⋯×⋯
𝟏

𝟏

𝟐−𝟒 = ⋯ = 𝟐⋯ = ⋯×⋯×⋯×⋯

(gunakan pola)
(gunakan pola)

2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
𝑎𝒏 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎

(a sebanyak n kali)

𝑎𝒏−𝟏 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎

(a sebanyak n-1 kali)

𝑎𝒏−𝟐 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎

(a sebanyak n-2 kali)

⋮
𝒂𝟑 = ⋯ × ⋯ × ⋯ = ⋯
𝒂𝟐 = ⋯ × ⋯ = ⋯
𝒂𝟏 = ⋯
𝒂𝟎 = ⋯

(gunakan pola)
𝟏

𝒂−𝟏 = ⋯ = 𝟐⋯

(gunakan pola)

𝟏

𝟏

𝒂−𝟐 = ⋯ = 𝟐⋯ = ⋯×⋯
𝟏

𝟏

𝒂−𝟑 = ⋯ = 𝟐⋯ = ⋯×⋯×⋯

(gunakan pola)
(gunakan pola)

⋮

𝑎−(𝑛−2) =
=
𝑎−(𝑛−1) =
=
𝑎−𝑛 =
=

𝟏
𝒂×𝒂×…×𝒂

(a sebanyak 𝑛 − 2 kali)

𝟏
𝒂⋯
𝟏
𝒂×𝒂×…×𝒂

(a sebanyak 𝑛 − 1 kali)

𝟏
𝒂⋯
𝟏

𝒂×𝒂×…×𝒂

(a sebanyak 𝑛 kali)

𝟏
𝒂𝒏
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tujuan : Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
representasi bilangan berpangkat bulat positif dan negatif
Materi : Bilangan berpangkat bulat positif dan negatif.
Soal 1.
Tentukan bilangan yang bernilai lebih besar, 2175 atau 575 !
Petunjuk kerja.
a. Untuk 𝑎 > 1 dan 𝑏 > 1, jika 𝑎 > 𝑏 maka 𝑎𝑛 > 𝑏 𝑛 .
b. Bentuklah 2175 dan 575 menjadi bentuk 𝑎𝑛 dan 𝑏 𝑛 kemudian selidiki nilai
𝑎 dan 𝑏.
c. Tentukan yang lebih besar antara 𝑎 dan 𝑏.
Penyelesaian masalah.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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C. Bahan Bacaan

Bilangan berpangkat bulat positif
Perhatikan pertanyaan berikut.
Bagaimana cara menentukan nilai 𝟐𝟓 ?
Bagaimana pula dengan 𝟓𝟐 ?
Apakah 𝟐𝟓 sama dengan 𝟓𝟐 ?
Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, Anda perlu mengetahui
definisi bentuk pangkat.
Definisi.
Bentuk 𝒂𝒏 dengan 𝒂, 𝒏 ∈ ℤ disebut bentuk pangkat. 𝒏 disebut pangkat
(eksponen) dan 𝒂 disebut bilangan pokok (basis).
Untuk 𝒏 bilangan asli, maka 𝒂𝒏 berarti perkalian berulang bilangan 𝒂
sebanyak 𝒏 kali.
𝒂 × 𝒂 × 𝒂 × ⋯× 𝒂
⏟
𝒏 faktor
Berdasarkan definisi maka 𝟐𝟓 = 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 × 𝟐 dan 𝟓𝟐 = 𝟓 × 𝟓
Sehingga diperoleh jawaban pertanyaan diatas, yaitu 𝟐𝟓 ≠ 𝟓𝟐 .
Bagaimana jika 𝒂 bilangan bulat negatif?
Perhatikan.
(−𝟐)𝟐 = (−𝟐) × (−𝟐) = 𝟒
(−𝟐)𝟑 = (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) = −𝟖
(−𝟐)𝟒 = (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) = 𝟏𝟔
(−𝟐)𝟓 = (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) × (−𝟐) = −𝟑𝟐
Jika 𝒂 negatif dan 𝒏 genap, maka 𝒂𝒏 positif.
Jika 𝒂 negatif dan 𝒏 ganjil, maka 𝒂𝒏 negatif.
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Bilangan berpangkat bulat negatif
Pertanyaan: bagaimana jika 𝒏 bilangan bulat negatif?
Kita lanjutkan pola di atas sebagai berikut.

Hasil 𝟐−𝟏 adalah setengah dari hasil 𝟐𝟎 . Diketahui 𝟐𝟎 = 𝟏.
𝟏

Jadi 𝟐−𝟏 = 𝟐
𝟏

𝟏

𝟏

Demikian juga 𝟐−𝟐 = 𝟐 × 𝟐 = 𝟒
Tampak bahwa
𝟏
𝟏
= 𝟏
𝟐 𝟐
𝟏
𝟏
= = 𝟐
𝟒 𝟐

𝟐−𝟏 =
𝟐−𝟐

Secara umum disimpulkan sebagai berikut.
𝟏

𝒂−𝒏 = 𝒂𝒏 , dengan 𝒂 ≠ 𝟎
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Tidak ada soal-soal UN tahun 2016. 2017, dan 2018 yang berkaitan dengan
materi bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Materi ini merupakan
pengenalan (materi prasyarat) untuk mempelajari materi pada unit 3 yaitu
operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini adalah contoh soal-soal HOTS terkait materi bilangan dalam
bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif.

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

: SMP
: IX

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
DASAR

Buku
Sumber :

Menjelaskan dan
menentukan
representasi
bilangan dalam
bentuk bilangan
berpangkat bulat
positif dan negatif

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Representasi
bilangan

Nomor
Soal
1

Pengetahuan
Penalaran
Aplikasi
/
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Manakah dari pilihan berikut yang benar sesuai
v

daftar bilangan berikut?
2,3 × 10−8 ; 0,000000029; 1,8 × 108 ; 1290000000
A. Bilangan-bilangan tersebut terurut dari yang
terkecil sampai ke yang terbesar
B. Bilangan-bilangan tersebut terurut dari yang
terbesar sampai ke yang terkecil
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C. Jika 0,000000029 dikeluarkan, bilangan-bilangan

berpangkat bulat
positif dan negatif
INDIKATOR
SOAL
Diberikan empat
bilangan
berpangkat,
peserta
didik
dapat
mengurutkan
bilangan
berpangkat
tersebut
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tersebut terurut dari yang terkecil sampai ke
Kunci
Jawaban
C

yang terbesar
D. Jika 0,000000029 dikeluarkan, bilangan-bilangan
tersebut terurut dari yang terbesar sampai ke
yang terkecil
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP
: IX

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
DASAR

Buku
Sumber :

Menjelaskan dan
menentukan
representasi
bilangan dalam
bentuk bilangan
berpangkat bulat
positif dan negatif

Penalaran

Manakah diantara pernyataan berikut yang benar
Nomor
Soal
1

untuk bilangan 248 , 524 , dan 1016 ?
E. 248 < 1016 < 524
F. 248 < 524 < 1016

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Representasi
bilangan
berpangkat bulat
positif dan negatif
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
tiga
bilangan
berpangkat,
peserta
didik
dapat
mengurutkan tiga
bilangan
berpangkat
tersebut

Pengetahuan
Aplikasi
v
/
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

G. 1016 < 248 < 524
H. 1016 < 524 < 248

Kunci
Jawaban
A
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP
: IX

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan dan
menentukan
representasi
bilangan dalam
bentuk bilangan
berpangkat bulat
positif dan negatif
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Penalaran

Tentukan nilai terbesar dari n, jika 3(𝑛2007 ) < 34015 ?
Nomor
Soal
1

A. 3
B. 6
C. 8

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Representasi
bilangan
berpangkat bulat
positif dan negatif
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menyelesaikan
masalah terkait
bilangan
berpangkat bulat
positif

Pengetahuan
Aplikas
/
v
i
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Buku
Sumber :

D. 9

Kunci
Jawaban
D
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KESIMPULAN

Tidak ada soal UN tahun 2016, 2017, maupun 2018 terkait materi bilangan
berpangkat bulat positif dan negatif. Materi ini merupakan materi pengenalan
untuk mempelajari materi operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar.
Sehingga pada unit ini tidak disajikan materi pengayaan. Sehingga unit ini
hanya menekankan pada contoh aktivitas pembelajaran, bahan bacaan, serta
contoh pemngembangan soal HOTS.
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UMPAN BALIK

Unit pembelajaran ini, disusun agar membantu guru dan peserta didik dalam
meningkatkan ketrampilan berfikir tingkat tinggi terkait materi representasi
bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Melalui aktivitas pembelajaran
serta pengembangan soal penilaian, diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan berfikir tingkat tinggi pada materi tersebut.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan tulisan ini.
Terima kasih.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk mengajarkan topik Perbandingan di kelas VII. 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 mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang perbandingan, soal-soal tes UN, 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 pengembangan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik membedakan perbandingan senilai
dan berbalik nilai, masalah-masalah yang berhubungan dengan perbandingan
serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas perbandingan
senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan
empat LKPD, yaitu 1) konsep perbandingan; dan 2) tabel perbandingan;
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3)grafik

perbandingan

dan

4)masalah

perbandingan.

LKPD

yang

dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.8 Membedakan perbandingan senilai 1. membedakan perbandingan
dan

berbalik

nilai

dengan

senilai dan berbalik nilai

menggunakan tabel data, grafik dan

dengan menggunakan tabel

persamaan.

data,
2. membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan grafik,
3. membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan
persamaan.

4.8

Menyelesaikan
berkaitan

masalah

dengan

yang

perbandingan

senilai dan berbalik nilai.

1. menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan senilai,
2. menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan berbalik nilai.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.8
dan 4.8. di kelas VII
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan
IPK Pendukung

IPK Keterampilan
IPK Pendukung

3.1.1 Mencontohkan perbandingan 4.1.1 Membedakan apakah suatu
senilai
3.1.2 Mencontohkan perbandingan
berbalik nilai

masalah

terkait

perbandingan

senilai,

perbandingan berbalik nilai
atau bukan keduanya.

IPK Kunci

IPK Kunci

3.1.3 Menyusun tabel perbandingan

4.1.2 Memecahkan masalah yang

senilai
3.1.4 Menyusun tabel perbandingan
berbalik nilai
3.1.5 Membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan tabel
3.1.6 Menggambar grafik
perbandingan senilai
3.1.7 Menggambar grafik
perbandingan berbalik nilai
3.1.8 Membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan grafik
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berkaitan

dengan

perbandingan senilai
4.1.3 memecahkan masalah yang
berkaitan

dengan

perbandingan berbalik nilai
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3.1.9

Menentukan hubungan dua
variabel pada perbandingan
senilai

3.1.10 Menentukan hubungan dua
variabel pada perbandingan
berbalik nilai
3.1.11 Membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan

menggunakan

persamaan
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

-

-
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Perbandingan merupakan topik di matematika yang penerapannya banyak
dijumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut.
1.

Pada peta umumnya tertulis skala peta. Skala peta menunjukkan
perbandingan antara ukuran peta dengan ukuran sebenarnya, sehingga
memudahkan pembaca peta menggunakan peta.

Gambar 1 Peta Indonesia
https://infoindonesia.files.wordpress.com/2014/05/peta_barang_tambang_ri.jpg

2.

Di salah satu laman Internet, tertulis resep Nasi Goreng Padang untuk 4
porsi sebagai berikut.
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Gambar 2 Resep Nasi Goreng Padang
https://cookpad.com/id/resep/6087187-nasi-goreng-padang

Bagaimana jika kita akan memasak untuk 10 porsi? Bagaimana jika akan
memasak hanya dua porsi? Untuk itu kita perlu menerapkan konsep
perbandingan.
3.

Suatu mesin cetak dapat mencetak dokumen dengan 1800 halaman dalam
waktu 1 jam. Bagaimana jika dokumen tersebut harus selesai dicetak
dalam waktu 30 menit, berapa mesin cetak yang diperlukan? Bagaimana
jika harus selesai dalam waktu 10 menit?

4.

Kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada
tanggal 27 Maret 2019 ditampilkan pada tabel berikut.
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Gambar 3 Kurs Mata Uang
https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx

Jika kita mempunyai mata uang rupiah dan ingin menukarnya ke mata uang
USD, maka digunakan kurs jual. Misal akan menukar Rp2.000.000,- berapa
USD yang akan diperoleh?
Dan masih banyak contoh lain di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan
penerapan konsep perbandingan. Hal ini menunjukkan pentingnya konsep
perbandingan dikuasai oleh siswa.
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SOAL-SOAL UN

1. Contoh Soal UN Tahun 2016/2017
NO
1

SOAL
Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan
pertanian dalam waktu 4 hari dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam
waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan
adalah ….
A.
B.
C.
D.

2 hari
3 hari
4 hari
6 hari

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan
berbalik nilai

Diketahui

: Kecepatan kerja A dan kecepatan kerja B

Ditanyakan

: Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan jika A dan B bekerja
bersama-sama

Materi

yang : Perbandingan berbalik nilai

dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2017/2018
NO
2

SOAL
Sebuah peta mempunyai skala 1 : 2.500.000.
Pada peta tersebut jarak :
kota A ke kota P = 3 cm.
kota P ke kota B = 6 cm.
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kota A ke kota Q = 3 cm.
kota Q ke kota B = 4 cm
Adi berkendaraan dari kota A ke kota B melalui kota P dan Ali berkendaraan
dari kota A ke kota B melalui kota Q.
Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi?
A.
B.
C.
D.

75 km.
50 km.
25 km.
5 km.

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan
senilai

Diketahui

: skala peta

Ditanyakan

: ukuran sebenarnya berdasar jarak tempuh

Materi

yang : Perbandingan senilai

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1
Aktivitas pembelajaran 1 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi terkait konsep perbandingan senilai. Aktivitas ini
menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a.

Mencontohkan perbandingan senilai

b.

Mencontohkan perbandingan berbalik nilai

c.

Membedakan apakah suatu masalah terkait perbandingan senilai,
perbandingan berbalik nilai atau bukan keduanya.

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;

Tahap
Pembelajaran
1. Stimulation
(Stimulasi/P
emberian
rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran

• Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik) pembelajaran
• Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan kegunaan
praktis memahami perbandingan.
• Guru menayangkan masalah 1 dan masalah 2 berikut.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Masalah 1:

Suatu mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 10
km. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter
bensin?
Masalah 2:
Jika dalam satu hari terjual 60 porsi es kepal, persediaan coklat bubuk
Kedai Marmilo cukup digunakan untuk 12 hari. Apabila penjualan
Kedai Marmilo turun menjadi 15 porsi setiap harinya, dalam berapa
hari persediaan itu akan habis?
Guru memancing siswa untuk bertanya tentang kedua masalah
stimulasi tersebut.
2. Identifikasi Guru menyampaikan LKPD 1 , yakni menyelesaikan masalah 1 dan
/
masalah 2 dan menjelaskan perbedaan konsep matematika untuk
pernyataan menyelesaikan masalah tersebut.
masalah
(Problem
statement)
3. Data
collection
(pengumpul
an data)

Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan LKPD 1

4. Data
processing
(pengolaha
n data)

Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKPD 1.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
5. Verification

(pembuktian
)

6. Generalizatio

n (menarik
kesimpulan/
generalisasi)

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan
benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain di
Kegiatan 2 LKPD 1.
Guru membimbing siswa menyimpulkan tentang :
•

konsep perbandingan senilai

•

konsep perbandingan berbalik nilai

𝑥 dikatakan berbanding senilai dengan 𝑦 apabila rasio antara 𝑥
𝑥
dan 𝑦 konstan. Yakni 𝑦 = 𝑘 atau 𝑥 = 𝑘𝑦 .
Ditulis 𝑥 ∝ 𝑦 (tanda “∝” dibaca “berbanding senilai dengan”
atau “berbanding lurus dengan”)

𝑥 dikatakan berbanding terbalik dengan 𝑦 apabila hasil kali
𝑘

antara 𝑥 dan 𝑦 konstan. Yakni 𝑥𝑦 = 𝑘 atau 𝑥 = 𝑦
1

ditulis 𝑥 ∝ 𝑦

•

contoh masalah perbandingan senilai, perbandingan berbalik
nilai dan bukan keduanya

Aktivitas 2
Aktivitas pembelajaran 2 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi terkait membedakan perbandingan senilai dan
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perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, kemudian
memecahkan masalah terkait perbandingan. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran problem-based learning
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Menyusun tabel perbandingan senilai

2.

Menyusun tabel perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan

perbandingan

senilai

dan

berbalik

nilai

dengan

menggunakan tabel data
4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai

5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;

FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah
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KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru mengingatkan tentang konsep perbandingan
senilai dan berbalik nilai.
c. Siswa mencermati masalah berikut.

Unit Pembelajaran
Perbandingan

FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

http://mediaindonesia.com/read/detail/182267-musim-kemarau-harga-air-bersih-capairp220-ribu-per-tangki-di-lereng-merapi

Pertanyaan:
Jika air tangki dipindahkan ke galon dengan kapasitas 20 liter,
berapa rupiah nilai harga air setiap galon ? Berapa banyaknya
galon milik warga yang dapat dipenuhi dengan membeli air
satu tangki?
Bagaimana jika menggunakan galon kapasitas 15 liter?
Berapa rupiah nilai harga air setiap galon ? Berapa banyaknya
galon?
Fase 2
• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 4Mengorganisasikan
5 orang.
peserta didik
• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
membaca sumber belajar yang diperlukan secara individu
(namun dalam situasi kerja kelompok), dilanjutkan dengan
berdiskusi untuk menyelesaiakan masalah dan menyiapkan
laporan hasilnya
Fase 3
• Secara individu siswa membaca buku siswa, buku catatan/
Membimbing
lembar kerja, atau sumber lain guna memperoleh informasi
penyelidikan individu
pendukung
untuk
penyelidikan
dalam
rangka
dan kelompok
menyelesaikan masalah yang diberikan guru
• Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
• Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah dengan dibimbing guru.
• Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah.
• Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
• Siswa memodelkan permasalahan musim kemarau
tersebut menggunakan tabel perbandingan.
• Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
• Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
• Dengan dibimbing guru, siswa 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
• Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah..

Aktivitas 3
Aktivitas pembelajaran 3 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi terkait membedakan perbandingan senilai dan
perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan grafik, kemudian
memecahkan masalah terkait perbandingan. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran problem-based learning
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Unit Pembelajaran
Perbandingan

Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Menggambar grafik perbandingan senilai

2.

Menggambar grafik perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan

perbandingan

senilai

dan

berbalik

nilai

dengan

menggunakan grafik
4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai

5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

GeoGebra / Desmos (jika memungkinkan, jika tidak gunakan Kertas
berpetak)

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru mengingatkan tentang konsep perbandingan
senilai dan berbalik nilai.
c. Siswa mencermati masalah berikut.
Masalah 1: Cat
Sebanyak 5ml cat diperlukan untuk mewarnai persegi dengan
panjang sisi 10cm.
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertanyaan:
Tentukan banyaknya cat yang diperlukan untuk mewarnai
persegi dengan panjang sisi 20 cm.
Apakah banyaknya cat dengan panjang sisi merupakan
perbandingan senilai?
Gambarlah grafik hubungan antara panjang sisi persegi
dengan volume cat.

Masalah 2: Kebun
Pak Dandi memiliki sebidang tanah dan sebagian ingin
dijadikan kebun sayuran berbentuk persegi panjang dengan
luas 24 𝑚2 .
Gambarkan ukuran panjang dan lebar yang mungkin untuk
kebun sayuran Pak Dandi dalam bentuk grafik. Apakah
panjang kebun sayuran berbanding senilai dengan lebarnya?
Fase 2
• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 4Mengorganisasikan
5 orang.
peserta didik
• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
membaca sumber belajar yang diperlukan secara individu
(namun dalam situasi kerja kelompok), dilanjutkan dengan
berdiskusi untuk menyelesaiakan masalah dan menyiapkan
laporan hasilnya
Fase 3
• Secara individu siswa membaca buku siswa, buku catatan/
Membimbing
lembar kerja, atau sumber lain guna memperoleh informasi
penyelidikan individu
pendukung
untuk
penyelidikan
dalam
rangka
dan kelompok
menyelesaikan masalah yang diberikan guru
• Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
• Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah dengan dibimbing guru.
• Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah.
• Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
Fase 4
• Siswa memodelkan permasalahan cat itu menjadi model
tabel dan grafik
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FASE/TAHAP
KEGIATAN
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
•
•

Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
• Dengan dibimbing guru, siswa 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
• Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah.

Aktivitas 4
Aktivitas pembelajaran 4 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi terkait memecahkan masalah perbandingan senilai
dan berbalik nilai menggunakan persamaan. Aktivitas ini menggunakan model
pembelajaran problem-based learning
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Menentukan hubungan dua variabel pada perbandingan senilai

2.

Menentukan hubungan dua variabel pada perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan

perbandingan

senilai

dan

berbalik

nilai

dengan

menggunakan persamaan
4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai
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5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Gambar peta Indonesia dengan skala

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru mengingatkan tentang konsep perbandingan senilai
dan berbalik nilai sesuai hasil LKPD 1.
𝑥 dikatakan berbanding senilai dengan 𝑦 apabila
𝑥
rasio antara 𝑥 dan 𝑦 konstan. Yakni 𝑦 = 𝑘 atau 𝑥 =
𝑘𝑦 .
Ditulis 𝑥 ∝ 𝑦 (tanda “∝” dibaca “sebanding dengan”)

𝑥 dikatakan berbanding terbalik dengan 𝑦 apabila
hasil kali antara 𝑥 dan 𝑦 konstan. Yakni 𝑥𝑦 = 𝑘 atau
𝑘

𝑥=𝑦
1

ditulis 𝑥 ∝ 𝑦

c. Siswa mencermati masalah berikut.
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Masalah 1: Skala pada Peta

http://petacitra.blogspot.com/2012/08/download-peta-indonesia-terbaru-gratis.html

Pertanyaan:
Perhatikan pada kotak di kanan atas peta terdapat gambar:

Apa maksud gambar tersebut ?
Dengan penggaris, tentukan jarak terpendek antara kota yang
terletak di ujung barat Indonesia dan ujung timur Indonesia.
Berapa cm? Berapa jarak sebenarnya antara kedua ujung
tersebut?
Masalah 2: Pekerjaan
Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang
lahan pertanian dalam waktu 4 hari dan Khoidir dapat
menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja
bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah ….
Fase 2

• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 45 orang.
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FASE/TAHAP
KEGIATAN
Mengorganisasikan
peserta didik

KEGIATAN PEMBELAJARAN

• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
membaca sumber belajar yang diperlukan secara individu
(namun dalam situasi kerja kelompok), dilanjutkan dengan
berdiskusi untuk menyelesaiakan masalah dan menyiapkan
laporan hasilnya
Fase 3
• Secara individu siswa membaca buku siswa, buku catatan/
Membimbing
lembar kerja, atau sumber lain guna memperoleh informasi
penyelidikan individu
pendukung
untuk
penyelidikan
dalam
rangka
dan kelompok
menyelesaikan masalah yang diberikan guru
• Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
• Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah dengan dibimbing guru.
• Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah.
• Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
Fase 4
• Siswa memodelkan persamaan untuk kedua permasalahan
Mengembangkan dan
tersebut
menyajikan hasil
• Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
karya
• Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
Fase 5
• Dengan dibimbing guru, siswa melakukan analisis proses
Menganalisa dan
pemecahan masalah yang telah dilakukan. Bimbingan guru
mengevaluasi proses
mencakup proses mengidentifikasi data-data kunci dalam
pemecahan masalah
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.
• Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah.
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
• Guru memberikan beberapa masalah lain untuk dikerjakan
siswa secara individual untuk mengecek pemahaman siswa.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (LKPD 1)
MENGENAL PERBANDINGAN
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 1 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Mencontohkan perbandingan senilai

2.

Mencontohkan perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan apakah suatu masalah terkait perbandingan senilai,
perbandingan berbalik nilai atau bukan keduanya.

Petunjuk Kerja
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LKPD 1 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.
KEGIATAN 1

Masalah 1:
Suatu mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 10 km.
Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin?
1. Lengkapi tabel berikut.
liter bensin (𝑥)
km jarak (𝑦)
𝑥
𝑦

4
10
…

8
20
…

12
…
…

Jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin adalah … km.
Dari tabel di atas:
a. Jika penggunaan bensin meningkat menjadi dua kali semula maka

jarak yang ditempuh akan

…

menjadi

… kali semula.

b. Jika penggunaan bensin meningkat menjadi tiga kali semula maka

jarak yang ditempuh akan

…

menjadi

… kali semula.

c. Misal 𝑥 adalah banyaknya penggunaan bensin dan 𝑦 adalah jarak.
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𝑥1 = 4

𝑥2 = 8

𝑥3 = 12

𝑦1 = 10

𝑦2 = 20

𝑦3 = ⋯

Unit Pembelajaran
Perbandingan

Berlaku perbandingan :
𝑥1 𝑥2 𝑥…
=
=
𝑦1 𝑦2 𝑦…
2. Kejadian di atas merupakan contoh perbandingan senilai.
a. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud perbandingan
senilai.
b. Berikan satu contoh masalah perbandingan senilai di kehidupan seharihari.
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….

Masalah 2:
Jika dalam satu hari terjual 60 porsi es kepal, persediaan coklat bubuk Kedai
Marmilo cukup digunakan untuk 12 hari. Apabila penjualan Kedai Marmilo
turun menjadi 15 porsi setiap harinya, dalam berapa hari persediaan itu
akan habis?
1. Lengkapi tabel berikut.
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Jadi, jika penjualan 15 porsi setiap harinya maka persediaan coklat bubuk
cukup untuk ….

hari.

Dari tabel di atas:
a. Jika porsi penjualan menurun menjadi setengah kali semula maka

hari tersedianya coklat bubuk akan …

menjadi

…

kali

semula.
b. Jika porsi penjualan menurun menjadi

tersedianya coklat bubuk akan …

1
3

kali semula maka hari

menjadi …

kali semula.

c. Misal 𝑥 adalah porsi penjualan dan 𝑦 banyaknya hari persediaan.

𝑥1 = 60

𝑥2 = 30

𝑥3 = 15

𝑦1 = 12

𝑦2 = 24

𝑦3 = ⋯

Berlaku :
𝑥1 𝑦1 = 𝑥2 𝑦2 = 𝑥… 𝑦 …

144

Unit Pembelajaran
Perbandingan

maka hasil kali 𝑥𝑦 selalu tetap, yaitu:
𝑥𝑦 = 60 × 12 = 30 × 24 = 15 × …

2. Kejadian di atas merupakan contoh perbandingan berbalik nilai
a. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud perbandingan
berbalik nilai.
b. Berikan satu contoh masalah perbandingan berbalik nilai di kehidupan
sehari-hari.
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….

KEGIATAN 2

Cermati kejadian-kejadian berikut. Tentukan apakah kejadian tersebut
merupakan perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai atau bukan
keduanya.
PS : Perbandingan senilai
PB : Perbandingan berbalik nilai
BK : bukan keduanya
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KEJADIAN
Harga 5 kg telur Rp90.000,-.
Berapakah harga 8 kg telur?
Suatu
pekerjaan
dapat
dikerjakan oleh 12 orang dalam
20 hari. Berapa orang yang
diperlukan agar pekerjaan
selesai dalam 5 hari?
Panjang dan lebar suatu
persegi panjang A berturutturut adalah 6 satuan dan 4
satuan. Persegi panjang B
memiliki luas sama dengan
persegi panjang A, dan panjang
12 satuan. Lebar persegi
panjang B adalah …
Setiap
3
hektar
sawah
menghasilkan 20 ton gabah.
Berapa gabah yang dihasilkan
jika terdapat 8 hektar sawah?
Saat Lili berusia 4 tahun,
adiknya berusia 2 tahun.
Sekarang usia Budi 8 tahun.
Berapakah usia adiknya?
Kecepatan sepeda motor dan
waktu tempuhnya.

Jarak pada peta dengan jarak
sebenarnya
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PS/PB/BK

ALASAN
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 (LKPD 2)
TABEL PERBANDINGAN
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:

:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 2 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Menyusun tabel perbandingan senilai

2.

Menyusun tabel perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan tabel data

4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai

5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik
nilai

Petunjuk Kerja

LKPD 2 ini terdiri dari dua kegiatan. 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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KEGIATAN 1

http://mediaindonesia.com/read/detail/182267-musim-kemarau-harga-air-bersih-capai-rp220-ribu-pertangki-di-lereng-merapi

1. Lengkapi informasi berikut dengan membaca artikel di atas.
a. Harga air per tangki ….
b. Kapasitas air per tangki ….
2. Lengkapi tabel berikut untuk menyatakan perbandingan kapasitas air
dengan harga.
Kapasitas air (liter)
5000
5
1
20
15
•
•

Harga (rupiah)
220.000
…
…
…
…

Jika air tangki dipindahkan ke galon dengan kapasitas 20 liter, nilai
harga air setiap galon adalah Rp …
Jika air tangki dipindahkan ke galon dengan kapasitas 15 liter, nilai
harga air setiap galon adalah Rp …

Coret jawaban yang tidak benar:
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Tabel perbandingan kapasitas air dengan harga menunjukkan
perbandingan (senilai / berbalik nilai / bukan keduanya)

3. Lengkapi tabel berikut untuk menyatakan perbandingan ukuran galon
dan banyaknya galon untuk setiap 1 tangki air.
ukuran galon (liter)
5000
1000
100
1
20
15
•
•

banyaknya galon
1
…
...
...
…
…

Jika air tangki dipindahkan ke galon dengan kapasitas 20 liter,
diperlukan sebanyak … galon.
Jika air tangki dipindahkan ke galon dengan kapasitas 15 liter,
diperlukan sebanyak … galon.

Coret jawaban yang tidak benar:
Tabel perbandingan ukuran galon dengan banyaknya galon
menunjukkan perbandingan (senilai / berbalik nilai / bukan
keduanya)
4. Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan perbedaan tabel perbandingan
senilai dan tabel perbandingan perbandingan berbalik nilai .
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 (LKPD 3)
GRAFIK PERBANDINGAN

Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:

:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 3 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Menggambar grafik perbandingan senilai

2.

Menggambar grafik perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan grafik

4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai

5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik
nilai

Petunjuk Kerja

LKPD 3 ini terdiri dari dua kegiatan. 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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KEGIATAN 1

Sebanyak 5ml cat diperlukan untuk mewarnai persegi dengan panjang sisi
10cm.

Pertanyaan:
Tentukan banyaknya cat yang diperlukan untuk mewarnai persegi dengan
panjang sisi 20 cm.
Apakah banyaknya cat dengan panjang sisi merupakan perbandingan
senilai?
Gambarlah grafik hubungan antara panjang sisi persegi dengan volume cat.

Jawab:
Panjang sisi (cm)

Luas (𝒄𝒎𝟐 )

Banyak cat (𝒎𝒍)

10

100

5

20

…

…

30

…

…

Banyaknya cat yang diperlukan untuk mewarnai persegi dengan panjang
sisi 20 cm adalah sebanyak … ml.
Banyaknya cat yang diperlukan bukan merupakan perbandingan senilai
terhadap panjang sisi, tetapi merupakan perbandingan senilai terhadap ….
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Grafik :

KEGIATAN 2

Pak Dandi memiliki sebidang tanah dan sebagian ingin dijadikan kebun
sayuran berbentuk persegi panjang dengan luas 24 𝑚2 .
Gambarkan ukuran panjang dan lebar yang mungkin untuk kebun sayuran
Pak Dandi dalam bentuk grafik. Apakah panjang kebun sayuran berbanding
senilai dengan lebarnya?
Gunakan GeoGebra untuk menyelidiki perubahan panjang dan lebar pada
persegi panjang agar luas tetap 24 𝑐𝑚2 . Gerakkan titik B dan catat
perubahan yang terjadi.
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panjang

lebar

luas
24
24
24
24
24
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Grafik:

Panjang dan lebar persegi panjang tersebut merupakan perbandingan …
Kesimpulan:
Di antara grafik berikut, tandailah mana yang mungkin merupakan grafik
perbandingan senilai dan yang perbandingan berbalik nilai.
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Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan perbedaan grafik perbandingan
senilai dan berbalik nilai.
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4 (LKPD 4)
PERBANDINGAN

Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:

:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 4 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Menentukan hubungan dua variabel pada perbandingan senilai

2.

Menentukan hubungan dua variabel pada perbandingan berbalik nilai

3.

Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan persamaan

4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai

5.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik
nilai

Petunjuk Kerja

LKPD 4 ini terdiri dari dua kegiatan. 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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KEGIATAN 1

Masalah 1:
Cermati peta yang dibagikan ke masing-masing kelompok.
1. Tentukan kota yang terletak di ujung barat dan ujung timur Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Tarik garis lurus yang menghubungkan kedua kota tersebut. Berapa
panjang garis tersebut ?
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Tentukan jarak sebenarnya antara kedua kota.
Skala peta = ……… :

………

jarak dua kota pada peta = ………….
Misal 𝑎 jarak sebenarnya, maka berlaku :
skala

…

:

…

=

=

…

:

𝒂

𝑎

𝑎=
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Masalah 2
Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan
pertanian dalam waktu 4 hari dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam
waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan
adalah ….
Jawab.
Dalam 1 hari Burhan dapat menyelesaikan

…

Dalam 1 hari Khoidir dapat menyelesaikan

…

…

…

pekerjaan.
pekerjaan.

Jika mereka bekerja bersama-sama, maka dalam 1 hari dapat
menyelesaikan:
…
…

+

…
…

= …

pekerjaan.
1 hari

… pekerjaan

𝑎 hari

1 pekerjaan

𝑎=⋯
Jadi …..
KEGIATAN 2

Untuk setiap masalah berikut, buatlah model persamaannya, kemudian
tentukan penyelesaiannya.
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1.

Suatu mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 10 km.
Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil ini dengan 12 liter bensin?

2.

Jika dalam satu hari terjual 60 porsi es kepal, persediaan coklat bubuk
Kedai Marmilo cukup digunakan untuk 12 hari. Apabila penjualan Kedai
Marmilo turun menjadi 15 porsi setiap harinya, dalam berapa hari
persediaan itu akan habis?

3.

Sebanyak 5ml cat diperlukan untuk mewarnai persegi dengan panjang
sisi 10cm.

Tentukan banyaknya cat yang diperlukan untuk mewarnai persegi dengan
panjang sisi 20 cm.
4. Jarak kota Jakarta-Bandung ditempuh oleh kendaraan A dalam waktu
1,2 jam. Jika kecepatan kendaraan B dua kali kecepatan kendaraan A,
maka perjalanan antara kedua kota dapat ditempuh dalam berapa
menit?
5.

Untuk membuat beton lantai seluas 40 m2 ternyata diperlukan semen
sebanyak 12 wadah. Bila anggaran yang tersisa masih dapat membeli
20 wadah, maka berapa luas beton lantai yang dapat dibuat?
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C. Bahan Bacaan

Perbandingan Senilai
Secara umum, dua variabel dikatakan berbanding lurus (directly
proportional) jika rasio kedua variabel merupakan suatu konstanta (tapi
bukan nol). Selanjutnya variabel yang satu kita sebut berbanding senilai
dengan variabel kedua.
Dalam notasi matematika, variabel x dan y berbanding senilai jika: rasio antara
𝑥 dan 𝑦 konstan. Yakni
𝑥
𝑦

=𝑘

atau
𝑥 = 𝑘𝑦
Ditulis 𝑥 ∝ 𝑦
Dibaca: “x berbanding lurus dengan y” atau “x berbanding senilai dengan y”
Dua variabel yang memiliki perbandingan senilai jelas memiliki korelasi
positif.
Contoh
Keliling lingkaran (K) dengan diameternya (d) jelas berbanding senilai, karena
rasio keliling terhadap diameternya adalah suatu konstanta yaitu .
𝐾∶𝑑= 𝜋∶1
atau
𝐾
=𝜋
𝑑
atau
𝐾 = 𝜋𝑑
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Perbandingan Berbalik Nilai
Pandang kasus berikut ini. Seseorang ingin membeli tanah berbentuk
persegipanjang namun dengan luas 100 m2. Dengan luas tanah yang tetap
(konstan), maka hubungan antara ukuran lebar tanah (l) yang biasanya diukur
di sisi depan (yang menghadap jalan) dan panjang tanah (p) merupakan
hubungan berbanding terbalik atau merupakan perbandingan berbalik nilai.

Gambar 4 Ilustrasi kavling tanah

(https://rumahdijual.com)

Hubungan itu dapat dinyatakan dengan 𝑝𝑙 = 100 atau 𝑝 =
bentuk rasio ditulis 𝑝 ∶

1
𝑙

100
𝑙

atau dalam

= 100 ∶ 1.

Jadi berbeda dengan perbandingan senilai, dua variabel dikatakan
berbanding terbalik (inversely proportional) jika hasil kali antara keduanya
konstan.
Dua variabel yang memiliki perbandingan berbalik senilai jelas memiliki
korelasi negatif.
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Dalam notasi matematika, variabel x dan y berbanding berbalik nilai jika:
𝑥𝑦 = 𝑘
atau
𝑥=

𝑘
𝑦
1

ditulis 𝑥 ∝ 𝑦
Dapat dibaca:
1

1

𝑦

𝑦

“x berbanding lurus dengan ” atau “x berbanding senilai dengan ”
atau “x berbanding terbalik dengan y” atau “x berbanding berbalik nilai
dengan y”
Contoh
Seseorang ingin membuat kotak berbentuk balok, untuk mengisi kue dengan
isi 4000 cm3. Ia menginginkan lebar kotak 20 cm. Ada berbagai model kotak
yang dipertimbangkan berdasarkan panjang kotak (p) dan tinggi kotak (t).
Jelas bahwa dengan volume dan lebar kotak yang tetap atau konstan, maka
hubungan antara panjang kotak (p) dengan tinggi kotak (t) adalah berbanding
terbalik atau berbanding berbalik nilai.
Diketahui volume kotak adalah 𝑉 = 𝑝𝑙𝑡, sehingga diperoleh 4000 = 20. 𝑝𝑡
atau 200 = 𝑝𝑡.

Gambar 5 Ilustrasi kotak makanan/kue

(http://www.percetakanmurahjogja.com)
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1.

Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan
pertanian dalam waktu 4 hari dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam
waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang
dibutuhkan adalah ….
A.
B.
C.
D.

2 hari
3 hari
4 hari
6 hari

Alternatif penyelesaian:
Dalam 1 hari Burhan dapat menyelesaikan
Dalam 1 hari Khoidir dapat menyelesaikan

1
4
1
12

pekerjaan.
pekerjaan.

Jika mereka bekerja bersama-sama, maka dalam 1 hari dapat menyelesaikan:
1
4

1

+ 12 =

4
12

pekerjaan.

Sehingga 1 pekerjaan selesai dalam
2.

12
4

= 3 hari (jawaban : B).

Sebuah peta mempunyai skala 1 : 2.500.000.

Pada peta tersebut jarak :
kota A ke kota P = 3 cm.
kota P ke kota B = 6 cm.
kota A ke kota Q = 3 cm.
kota Q ke kota B = 4 cm
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Adi berkendaraan dari kota A ke kota B melalui kota P dan Ali berkendaraan
dari kota A ke kota B melalui kota Q.
Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi?
A.
B.
C.
D.

75 km.
50 km.
25 km.
5 km.

Alternatif penyelesaian:
Skala 1 : 2.500.000 artinya 1 cm : 2.500.000 cm yakni setiap 1 cm pada peta
merepresentasikan 25 km jarak sebenarnya.
Jarak tempuh Ali = Jarak AP + Jarak PB = (25 × 3) + (25 × 6) = (25 × 9) km
Jarak tempuh Adi = Jarak AQ + Jarak QB = (25 × 3) + (25 × 4) = (25 × 7) km
Selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi = (25 × 9) − (25 × 7) =
25 × (9 − 7) = 25 × 2 = 50 𝑘𝑚
Jawaban B.

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. Pada
materi Pola Barisan, KD yang diberikan seharusnya sudah merupakan ranah
C4 ke atas karena “membuat generalisasi pola” dan “memecahkan masalah”.
Sehingga soal-soal untuk pola barisan tidak dapat lagi sekedar mengingat,
memahami atau mengimplementasikan rumus.
Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir
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yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau
merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks
asesmen mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya,
2) memproses dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai
informasi

yangberbeda-beda,

4)

menggunakan

informasi

untuk

menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis.
Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih
sulit daripada soal recall.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Misal soal yang telah
kita bahas sebelumnya berikut.
“Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian
dalam waktu 4 hari dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika
mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah ….”
Ketika siswa telah terbiasa mengerjakan soal di atas, maka soal tersebut bukan
lagi soal HOTs. Guru dapat mengubah soal tersebut menjadi soal HOTs dengan
menaikkan tingkat penalaran siswa seperti pada contoh nomor 2 di kisi-kisi
berikut.

KISI-KISI PENILAIAN
Jenjang
Mata Pelajaran
Kelas
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: SMP
: MATEMATIKA
: VII
: … menit
:2
: 2019/2020
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NO
1

2

Kompetensi
yang Diuji
3.8
Membedakan
perbandingan
senilai
dan
berbalik
nilai
dengan
menggunakan
tabel data, grafik
dan persamaan.

Lingkup
Materi
Bilangan

4.8
Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan
perbandingan
senilai
dan
berbalik nilai.

Bilangan

Materi

Indikator Soal

Perbandingan

Diberikan ilustrasi
cerita tentang debit
air pada wadah
berbentuk gabungan
ruang, siswa dapat
menyimpulkan
grafik
yang
menunjukkan
perbandingan
ketinggian
permukaan
air
terhadap waktu

Perbandingan

Diberikan ilustrasi
cerita tentang dua
alat yang bekerja
dengan
kecepatan
berbeda, siswa dapat
menganalisis
lamanya
waktu
kedua alat tersebut
bekerja jika dalam
durasi
waktu
tertentu salah satu
alat rusak.

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

Pilihan
Ganda

L3

Uraian

Soal:
1.

Tandon air berbentuk seperti gambar berikut.

Tandon air tersebut awalnya kosong, kemudian diisi air dengan debit 1 liter
per detik.

166

Unit Pembelajaran
Perbandingan

Grafik berikut yang menunjukkan perubahan ketinggian permukaan air
terhadap waktu adalah ….

Kunci: B
2.

Pompa A dapat mengisi air bak hingga penuh dalam waktu 4 jam. Pompa
B dapat memenuhi isi bak yang yang sama dalam waktu 6 jam. Kedua
pompa digunakan bersamaan, namun tiba-tiba pompa A rusak sehingga
pompa B saja yang digunakan selama 2 jam untuk menyelesaikan mengisi
bak hingga penuh. Tentukan lama waktu pompa A dan pompa B digunakan
bersamaan sebelum pompa A rusak.

Alternatif jawaban dan rubrik penilaian:
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Kunci Jawaban
Dalam 1 jam pompa A dapat mengisi

Rubrik Penilaian

1

Skor

4

Menyusun
model
matematika
untuk
menentukan
1
Dalam 1 jam pompa B dapat mengisi 6
kapasitas bak terisi
jika kedua pompa
bak.
digunakan
Sehingga dalam 1 jam, pompa A dan B secara bersamaan.
bak.

3

bersamaan dapat menyelesaikan:
1
4

1

5

+ 6 = 12 bak .

Pompa A rusak.

Menentukan
kapasitas bak yang
Pompa B saja yang digunakan selama 2 jam
terisi setelah pompa
untuk menyelesaikan mengisi bak hingga A rusak.

2

penuh, berarti pompa B mengisi sebanyak
1

1

Menentukan
kapasitas bak yang
Maka, sebelum pompa A rusak, kedua pompa terisi sebelum pompa
A rusak.
1
2
sudah mengisi 1 − 3 = 3 bak.
2 × 6 = 3 bak.

Sebelum pompa rusak, lamanya kedua

Menyimpulkan
pompa digunakan bersamaan adalah n , lamanya
waktu
kedua
pompa
dengan
digunakan
5
2
bersamaan sebelum
×𝑛 =
12
3
pompa A rusak.
8
𝑛=
5
Jadi lamanya kedua pompa digunakan
8

bersamaan sebelum pompa A rusak adalah 5
jam atau 1 𝑗𝑎𝑚 36 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 .
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KESIMPULAN

Pada subunit perbandingan dibahas pasangan KD kelas VII, yakni KD 3.8 dan
KD 4.8 . Materi-materi yang dibahas dalam unit ini mempunyai banyak aplikasi
dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Perancangan
kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan ketuntasan belajar oleh peserta didik. Merancang aktivitas
pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik. Aktivitas yang baik akan menghasilkan
output pembelajaran yang baik pula.
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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UMPAN BALIK

Pada bagian ini, Anda harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri mengenai
berbagai hal yang sudah Anda dapatkan selama mengikuti kegiatan dalam
modul ini dan juga di kelas, khususnya terkait Perbandingan, antara lain:
•

Apa yang sudah saya pelajari?

•

Materi apa yang belum saya pahami?

•

Apakah semua materi sudah saya pahami dengan baik?

•

Kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk memahami materi?

•

Apakah semua aktivitas sudah saya lakukan?

•

Apakah semua aktivitas dapat saya selesaikan?

•

Apakah manfaat pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya
dapatkan?

Jika terdapat hal yang belum dipahami, berdiskusilah dengan fasilitator atau
rekan sejawat Anda. Pastikan Anda memperkaya referensi dari sumbersumber lain. Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk mengajarkan topik Pola Barisan (Konfigurasi Objek dan Bilangan) di
kelas VIII. 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, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang pola barisan, soal-soal tes UN, 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 pengembangan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mengenal pola barisan bilangan
dan

konfigurasi

objek

serta

menyelesaikan

masalah-masalah

yang

berhubungan dengan materi tersebut sehingga mendorong peserta didik
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas pola pada barisan
bilangan dan konfigurasi objek. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tujuh
LKPD

yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.1 Membuat generalisasi dari pola pada 1. membuat generalisasi dari
barisan

bilangan

dan

barisan

konfigurasi objek.

pola pada barisan bilangan,
2. membuat generalisasi dari
pola pada barisan konfigurasi
objek

4.1

Menyelesaikan

masalah

yang

1. menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan pola pada barisan

berkaitan dengan pola pada

bilangan dan barisan konfigurasi

barisan bilangan,

objek.

2. menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan pola pada
barisan konfigurasi objek

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.1
dan 4.1. di kelas VIII.
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Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan
IPK Pendukung

IPK Keterampilan
IPK Pendukung

3.1.1 Menjelaskan
adanya 4.1.1 Mengidentifikasi terjadinya
keteraturan (pola) pada suatu
pola
pada masalah yang
barisan konfigurasi objek
berkaitan dengan barisan
3.1.2 Mengidentifikasi suku-suku
konfigurasi objek
pada suatu barisan
4.1.2 Mengidentifikasi terjadinya
3.1.3 Mengidentifikasi ciri barisan
pola pada masalah yang
aritmetika
berkaitan dengan barisan
3.1.4 Mengidentifikasi ciri barisan
bilangan
geometri
IPK Kunci

IPK Kunci

3.1.5 Membuat generalisasi (bentuk 4.1.3 Memecahkan masalah yang
umum) dari suatu barisan
berkaitan dengan barisan
konfigurasi objek
konfigurasi objek
3.1.6 Menemukan hubungan dua 4.1.4 Memecahkan masalah yang
suku
berurutan
pada
berkaitan dengan pola pada
sebarang barisan bilangan
barisan bilangan
3.1.7 Membuat generalisasi (bentuk
umum) bilangan ke-n dari
suatu barisan aritmetika
3.1.8 Membuat generalisasi (bentuk
umum) bilangan ke-n dari
suatu barisan geometri
3.1.9 Membuat generalisasi (bentuk
umum) jumlahan n suku
pertama dari suatu barisan
aritmetika
3.1.10
Membuat
generalisasi
(bentuk umum) jumlahan
suku ke-n dari suatu barisan
geometri
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

-

-
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Banyak hal di sekitar kita yang memiliki keteraturan sehingga membentuk
suatu pola. Perhatikan pola-pola pada pemasangan ubin lantai dan batu bata
berikut.

Gambar 1 Ubin Lantai
https://s.kaskus.id/r480x480//images/fjb/2016/05/11/tmp_phpztkluv_8695416_1462927114.jpg

Gambar 2 Pemasangan Batu Bata
https://www.arsitag.com/proxy-s3-arsitagx-master-article/article-photo/112/750x563xCara-pemasanganDinding-Bata-Ekspos-dengan-Flextile.jpg.
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Contoh lain kita dapat menyaksikan tari Ratoe Jaroh (tarian dari Aceh) pada
tautan https://bit.ly/2un16ve . Sebanyak lebih dari seribu penari
berkolaborasi membentuk berbagai formasi. Salah satu contohnya ketika
formasi seperti gambar 3, yakni penari ke-1 bersimpuh , penari ke-2 duduk,
penari ke-3 merunduk, dan seterusnya pola tersebut berulang.

Gambar 3 Tari Ratoe Jaroh
https://www.bola.com/

Di alam pun kita dapat menemukan bentuk geometris dengan pola tertentu,
misal pada sarang lebah atau ulir biji bunga matahari.

Gambar 4 Pola pada bunga matahari dan sarang lebah
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Gambar berikut adalah potongan denah suatu kompleks perumahan.
Dapatkah kita menentukan posisi rumah bernomor 27 tanpa melihat denah
yang utuh?

Banyak masalah nyata dalam kehidupan terkait dengan pola atau aturan
umum atau ‘kebiasaan’ yang dapat dipergunakan untuk memahami secara
lebih mendalam dan lebih tepat sehingga memudahkan dalam memecahkan
masalah yang ada. Berbagai konfigurasi objek dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari, mulai dari barisan pagar, jendela, hingga barisan
tamanan pada ladang dan sawah.
Selain dalam bentuk visual seperti pada contoh-contoh di atas, pola juga dapat
ditemukan susunan bilangan, seperti berikut
1, 2, 3, 4, 5, …
2, 4, 6, 8, 10, …
1, 3, 5, 7, 9, ….
Dari contoh konfigurasi objek maupun contoh bilangan yang dimaksud dengan
pola adalah aturan yang digunakan untuk menentukan objek berikutnya.
Sehingga dengan memahami pola dapat mempermudah menyelesaikan suatu
masalah.
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SOAL-SOAL UN

A. Soal Pola pada Barisan Konfigurasi Objek
1. Contoh Soal UN Tahun 2016/2017
NO
1

SOAL
Perhatikan gambar!

Banyak persegi satuan pada pola yang ke-10 adalah ....
A.
B.
C.
D.

40
30
20
10

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Membuat generalisasi (bentuk umum) dari suatu barisan
konfigurasi objek

Diketahui

: Tiga susunan pertama dari suatu konfigurasi objek

Ditanyakan

: Banyaknya objek pada susunan ke-10

Materi

yang : Pola dari konfigurasi objek

dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2017/2018
NO
2

SOAL
Perhatikan gambar!
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Jika pola di atas dilanjutkan, banyak bulatan pada pola yang ke-61 adalah ....
A.
B.
C.
D.

249
241
66
64

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Membuat generalisasi (bentuk umum) dari suatu barisan
konfigurasi objek

Diketahui

: Tiga susunan pertama dari suatu konfigurasi objek

Ditanyakan

: Banyaknya objek pada susunan ke-10

Materi

yang : Pola dari konfigurasi objek

dibutuhkan

B. Soal Pola pada Barisan Bilangan
3. Contoh Soal UN Tahun 2017/2018
NO
3

SOAL
Tiga suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19, …. adalah ….
A. 29, 42, 56
B. 29, 41, 55
C. 29, 40, 52
D. 29, 39, 49
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Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Menemukan hubungan dua suku berurutan pada sebarang
barisan bilangan

Diketahui

: Empat suku pertama suatu barisan bilangan

Ditanyakan

: Suku ke-5, suku ke-6 dan suku ke-7

Materi

yang : Pola dari Barisan Bilangan

dibutuhkan

4. Contoh Soal UN Tahun 2017/2018
NO
4

SOAL
Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah ….
A. 8.700
B. 6.804
C. 6.360
D. 6.300

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlah n

suku

pertama dari suatu barisan aritmetika
Diketahui

: -

Ditanyakan

: Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan
450

Materi

Yang : Deret Aritmetika

Dibutuhkan

188

Unit Pembelajaran
Pola Barisan

5. Contoh Soal UN Tahun 2016/2017
NO
5

SOAL
Setiap awal bulan ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya.
Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran dua ribuan. Anak pertama
memperoleh 48 lembar, anak kedua memperoleh setengah dari anak
pertama, anak ketiga memperoleh setengah dari anak kedua, dan begitu
seterusnya. Jumlah uang yang dibagikan ayah adalah ....
A.
B.
C.
D.

Rp93.000,00
Rp96.000,00
Rp124.000,00
Rp186.000,00

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlah n
pertama dari suatu barisan geometri

Diketahui

: -

Ditanyakan

: 𝑆5 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 + 𝑈4 + 𝑈5

Materi

Yang : Deret Geometri

Dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1
Aktivitas pembelajaran 1 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari
suatu konfigurasi objek. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran
discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
a.

Menjelaskan adanya keteraturan (pola) pada suatu barisan konfigurasi
objek

b.

Membuat generalisasi (bentuk umum) dari suatu barisan konfigurasi
objek

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Tutup botol / kelereng

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

Tahap
Pembelajaran
1. Stimulation
(Stimulasi/P
emberian
rangsangan)
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Kegiatan Pembelajaran

• Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik) pembelajaran
• Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan kegunaan
praktis memahami konfigurasi objek.
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

• Guru meminta siswa mengamati gambar susunan tutup botol
berikut.

Guru memancing siswa untuk bertanya tentang susunan tersebut.
Alternatif lain, guru memberikan pertanyaan berikut.
“Kira-kira bagaimana susunan ke-4 ? Perlu berapa tutup botol?”
“Bagaimana dengan susunan ke-40? Susunan ke-400? Perlu berapa?”
2. Identifikasi Guru menyampaikan masalah yang terdapat pada LKPD 1 , yakni
/
membuat generalisasi bentuk ke-n dari susunan tutup botol tersebut.
pernyataan
masalah
(Problem
statement)
3. Data
collection
(pengumpul
an data)

Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan LKPD 1.

4. Data
processing

Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKPD 1 untuk menggenaralisasi

Siswa mencoba menata tutup botol hingga beberapa konfigurasi dan
menuliskannya pada tabel.

banyaknya tutup botol pada konfigurasi ke-n.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
(pengolaha
n data)
5. Verification

(pembuktian
)

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan
benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi.
Misal dengan memasukkan nilai n untuk n=10 kemudian mencoba
menyusun konfigurasi tutup botol dan membuktikan dengan
menghitung banyaknya tutup botol yang digunakan.
Selanjutnya siswa melakukan prosedur yang sama untuk menemukan
generalisasi pada konfigurasi objek berikut.

6. Generalizatio

n (menarik
kesimpulan/
generalisasi)

Guru

membimbing

siswa

menyimpulkan

tentang

generalisasi pola pada susunan atau konfigurasi objek.
Guru meminta siswa menerapkan hasil kesimpulan pada latihan soal
yang diberikan secara individual.

Aktivitas 2
Aktivitas pembelajaran 2 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari

192

membuat
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suatu konfigurasi objek. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran
problem-based learning
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1. Mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan dengan
barisan konfigurasi objek.
2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;

FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan
pentingnya memahami pola di kehidupan sehari-hari.
c. Siswa mencermati masalah yang berhubungan dengan
penerapan pola konfigurasi objek berikut.
Berikut adalah desain kandang ayam yang terdiri dari sisi
dinding terbuat dari kayu dan sisi pintu terbuat dari kawat.

193

FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
dan seterusnya.

Jika banyaknya sisi pintu kawat adalah 𝑛 , tentukan banyaknya
sisi kayu yang harus dibuat.
Fase 2
• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 4Mengorganisasikan
5 orang.
peserta didik
• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
membaca sumber belajar yang diperlukan secara individu
(namun dalam situasi kerja kelompok), dilanjutkan dengan
berdiskusi untuk menyelesaiakan masalah dan menyiapkan
laporan hasilnya
Fase 3
• Secara individu siswa membaca buku siswa, buku catatan/
Membimbing
lembar kerja, atau sumber lain guna memperoleh informasi
penyelidikan individu
pendukung
untuk
penyelidikan
dalam
rangka
dan kelompok
menyelesaikan masalah yang diberikan guru
• Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
• Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaiakan masalah dengan dibimbing guru.
• Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah
• Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
Fase 4
• Siswa memodelkan permasalahan kandang ayam tersebut
Mengembangkan dan
menggunakan pola konfigurasi objek.
menyajikan hasil
• Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
karya
• Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
Fase 5
• Dengan dibimbing guru, siswa melakukan analisis proses
Menganalisa dan
pemecahan masalah yang telah dilakukan. Bimbingan guru
mengevaluasi proses
mencakup proses mengidentifikasi data-data kunci dalam
pemecahan masalah
permasalahan, merumuskan apa yang hendak diselidiki dan
dihasilkan, memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaiakan masalah, melaksanakan strategi dalam
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
rangka menyelesaikan masalah, mengecek hasil
penyelesaian masalah
• Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah..

Aktivitas 3
Aktivitas pembelajaran 3 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum)
bilangan ke-n dari suatu barisan bilangan. Aktivitas ini menggunakan model
pembelajaran discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Mengidentifikasi suku-suku pada barisan bilangan

2.

Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke-n dari sebarang
barisan bilangan

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 80 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Gambar denah rumah
2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

1. Stimulation Guru meminta siswa mengamati potongan gambar denah perumahan
(Stimulasi/P
berikut.
emberian
rangsangan)

Guru meminta siswa mengamati penomoran rumah. Guru memandu
siswa agar mengajukan pertanyaan tentang gambar di atas. Atau, guru
dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai alternatif
menstimulasi siswa.
•

“Berapa saja nomor rumah yang terletak di utara jalan ?”

•

“Berapa saja nomor rumah yang terletak di selatan jalan ?”

•

“Apa perbedaan antara nomor rumah yang terletak di utara
jalan dengan di barat jalan?”

•

“Sebutkan nomor rumah di utara jalan yang terletak pada posisi
ke-5 dihitung dari nomor rumah yang paling kecil!”

•

“Sebutkan tiga nomor rumah yang terletak berturut-turut di
timur rumah nomor 19!”

•

“Misalkan potongan denah tersebut dilanjutkan hingga rumah
bernomor 51. Di utara jalan atau di selatan jalankah rumah
nomor 51?”

2. Identifikasi Guru menyampaikan masalah yang terdapat pada LKPD 3.
/
Suatu rumah di perumahan tersebut memiliki nomor rumah 51.
pernyataan
masalah
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
(Problem
statement)

a. Terletak di utara jalan atau di selatan jalan rumah tersebut? Jelaskan
jawabanmu.
b. Pada urutan ke berapa dari barat posisi rumah itu?

3. Data
collection
(pengumpul
an data)

Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan LKPD 3 untuk

4. Data
processing
(pengolaha
n data)

Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKPD 3 untuk menjawab

7. Verification

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan

(pembuktian
)

menemukan generalisasi nomor rumah.

pertanyaan masalah.

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain di
Kegiatan 2 LKPD 3.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
8. Generalizatio

n (menarik
kesimpulan/
generalisasi)

Guru membimbing siswa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri
tentang:
1. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan
2. Contoh barisan bilangan
3. Apa yang dimaksud dengan suku pada barisan bilangan
4. Bagaimana membuat generalisasi pola pada barisan bilangan.

Aktivitas 4
Aktivitas pembelajaran 4 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari
barisan aritmetika. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran problembased learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Mengidentifikasi ciri barisan aritmetika

2.

Mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan dengan
barisan bilangan

3.

Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke-n dari suatu barisan
aritmetika

4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
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1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;
FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan
kegunaan praktis dari memahami konsep barisan
aritmetika.
c. Siswa mencermati masalah yang berhubungan dengan
penerapan konsep barisan aritmetika seperti berikut
Tita sangat suka membaca buku untuk menambah
pengetahuannya. Menjelang liburan semester, Tita meminjam
ensiklopedia matematika di perpustakaan. Pada hari pertama
liburan, Tita membaca 12 halaman pertama ensiklopedia
tersebut. Pada hari kedua, Tita menambah membaca 14
halaman berikutnya. Hari ketiga TIta menambah membaca 16
halaman, dan seterusnya.
a. Tuliskan barisan yang terbentuk sampai suku ke-5
b. Pada hari ke-n, Tita menambah membaca berapa
halaman?

http://amazon.com

Fase 2
Mengorganisasikan
peserta didik

• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 45 orang.
• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
mengerjakan LKPD, membaca sumber belajar yang
diperlukan secara individu (namun dalam situasi kerja
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FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase 3
•
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok
•

•
•
•
Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

•

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

•

•
•

•

Aktivitas 5
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kelompok), dilanjutkan dengan berdiskusi untuk
menyelesaiakan masalah dan menyiapkan laporan hasilnya
Secara individu siswa membaca buku siswa, buku catatan/
lembar kerja, atau sumber lain guna memperoleh informasi
pendukung
untuk
penyelidikan
dalam
rangka
menyelesaikan masalah yang diberikan guru
Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaiakan masalah dengan dibimbing guru.
Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah
Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
Siswa memodelkan permasalahan sehingga dapat
diselesaikan dengan konsep deret aritmetika.
Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
Dengan dibimbing guru, siswa 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
Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah.

Unit Pembelajaran
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Aktivitas pembelajaran 5 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari
jumlah n suku pertama pada barisan aritmetika. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
1.

Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlahan n suku pertama dari
suatu barisan aritmetika

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;
Tahap Pembelajaran

1. Stimulation

(Stimulasi/Pemberia
n rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
Guru mengajukan permasalahan terkait jumlahan pada barisan
aritmetika untuk dicermati siswa. Guru menggunakan permasalahan
yang telah dibahas sebelumnya tentang barisan aritmetika.
Tita sangat suka membaca buku untuk menambah pengetahuannya.
Menjelang liburan semester, Tita meminjam ensiklopedia
matematika di perpustakaan. Pada hari pertama liburan, Tita
membaca 12 halaman pertama ensiklopedia tersebut. Pada hari
kedua, Tita menambah membaca 14 halaman berikutnya. Hari ketiga
Tita menambah membaca 16 halaman, dan seterusnya.
Pada hari ke-7 liburan, berapa total jumlah halaman ensiklopedia
yang telah dibaca Tita?
Guru memancing siswa untuk bertanya.
“Apa yang diketahui? Apa yang ditanyakan?”
“Apa beda pertanyaan ini dengan yang kalian kerjakan sebelumnya?”
Guru mengarahkan diskusi stimulasi pada tabel berikut.
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Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Hari ke-

Halaman

Total Halaman

1

12

12

2

14

12+14

3

16

12+14+16

4

…

12+14+16+ …

5

…

….

6

…

…

7

…

….

Guru memperkuat rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaanpertanyaan misal seperti berikut.
“Bagaimana kalau yang ditanyakan banyaknya halaman pada hari
ke-10? Apakah kita harus menjumlahkan satu per satu?”

2. Identifikasi/

Misal barisan bilangan aritmetika

pernyataan
masalah (Problem
statement)

𝑈1 = 𝑎, 𝑈2 , 𝑈3 , … , 𝑈𝑛
bagaimana menentukan
𝑆𝑛 = 𝑎 + 𝑈2 + 𝑈3 + ⋯ + 𝑈𝑛

3. Data collection

(pengumpulan data)

4. Data processing

(pengolahan data)

5. Verification

(pembuktian)

Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan LKPD. Siswa
mencatatkan data pada LKPD.

Dalam kelompoknya, siswa mengolah informasi dari data yang
diperoleh sehingga menemukan pola/generalisasi untuk menentukan
jumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Siswa diberi kesempatan
untuk mengomunikasikan bagaimana cara menentukan hasil
jumlahan di atas.
Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan
benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain.
Deret Bilangan

2+5+8+ … + 23 =
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Hasil dengan
menghitung
biasa

Hasil dengan
menggunakan rumus
Sn

Unit Pembelajaran
Pola Barisan

Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
18+ 17 + 16 + … + 10 =
deret lainnya
sesukamu

6. Generalization

(menarik
kesimpulan/generali
sasi)

• Secara berkelompok, siswa menggunakan bahasa dan pemahaman
mereka sendiri membuat pernyataan kesimpulan tentang rumus
umum jumlahan suku-suku pada barisan aritmetika atau deret
aritmetika.
• Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan aktivitas secara
keseluruhan.

Aktivitas 6
Aktivitas pembelajaran 6 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari
barisan geometri. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran discovery
learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1.

Mengidentifikasi ciri barisan geometri

2.

Mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan dengan
barisan bilangan

3.

Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke- n dari suatu barisan
geometri

4.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Kertas lipat

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;
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FASE/TAHAP
KEGIATAN
Fase 1
Orientasi
siswa
kepada masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)

pembelajaran
b. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan
kegunaan praktis dari memahami konsep barisan
geometri.
c. Siswa mencermati masalah yang berhubungan dengan
penerapan konsep barisan geometri seperti berikut
Selembar kertas dilipat satu kali secara simetris vertikal/
horisontal. Ketika lipatan dibuka, garis bekas lipatan akan
membentuk dua segi empat.

Jika kertas itu dilipat dua kali, ketika lipatan dibuka garis
bekas lipatan akan membentuk empat segi empat.

Fase 2
Mengorganisasikan
peserta didik
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Pertanyaan:
“Berapa banyak segi empat yang terbentuk pada lipatan ke-7
?”
• Siswa membentuk kelompok kooperatif yang terdiri atas 45 orang.
• Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu
mengikuti instruksi pada LKPD, membaca sumber belajar
yang diperlukan secara individu (namun dalam situasi kerja

Unit Pembelajaran
Pola Barisan

FASE/TAHAP
KEGIATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase 3
•
Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok
•

•
•
•
Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

•

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

•

•
•

•

kelompok), dilanjutkan dengan berdiskusi untuk
menyelesaikan masalah dan menyiapkan laporan hasilnya
Siswa dalam kelompoknya mempraktikkan melipat kertas,
membuat sketsa gambar, dan mengisikan data pada tabel di
LKPD.
Siswa
mengidentifikasi
data-data
kunci
dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki
dan dihasilkan
Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaiakan masalah dengan dibimbing guru.
Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang dipilih
dalam rangka menyelesaikan masalah
Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian masalah dengan tuntutan permasalahan.
Siswa memodelkan permasalahan sehingga dapat
diselesaikan dengan konsep deret aritmetika.
Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya
Siswa menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan
dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
menanggapi
dan
memberi
pendapat
terhadap
presentasinya
Dengan dibimbing guru, siswa 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
Siswa melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan
yang telah dilakukannya dalam rangka menyelesaikan
masalah.
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Aktivitas 7
Aktivitas pembelajaran 7 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait membuat generalisasi (bentuk umum) dari
jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
1.

Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlah n suku pertamaa dari suatu
barisan geometri

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 70 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Pemutar video/komputer; dan

2.

LCD proyektor;

Tahap Pembelajaran

1. Stimulation

(Stimulasi/Pemberia
n rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
Guru mengajukan permasalahan terkait jumlahan n suku pertama
pada barisan geometri untuk dicermati siswa.
Seorang ilmuwan mengamati satu bakteri yang membelah dua setiap
1 jam. Tentukan banyak bakteri tersebut setelah 6 jam.

Guru memancing siswa untuk bertanya.
“Apa yang diketahui? Apa yang ditanyakan?”
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Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
“Bagaimana strategi menyelesaikannya?”
Guru mengarahkan diskusi stimulasi pada tabel berikut.
Jam ke-

Bakteri baru

Total Bakteri

1

1

1

2

2

1+2

3

4

1+2+4

4

…

…

5

…

….

6

…

…

Guru memperkuat rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaanpertanyaan misal seperti berikut.
“Bagaimana kalau yang ditanyakan banyaknya bakteri setelah 1
hari? Apakah kita harus menjumlahkan satu per satu?”

2. Identifikasi/

pernyataan
masalah (Problem
statement)

Misal barisan bilangan geometri
𝑈1 = 𝑎, 𝑈2 , 𝑈3 , … , 𝑈𝑛
bagaimana menentukan
𝑆𝑛 = 𝑎 + 𝑈2 + 𝑈3 + ⋯ + 𝑈𝑛

3. Data collection

(pengumpulan data)

4. Data processing

(pengolahan data)

5. Verification

(pembuktian)

Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan LKPD. Siswa
mencatatkan hasil diskusi data pada LKPD.

Dalam kelompoknya, siswa mengolah informasi dari data yang
diperoleh sehingga menemukan pola/generalisasi untuk menentukan
jumlahan suku-suku dari barisan geometri. Siswa diberi kesempatan
untuk mengomunikasikan bagaimana cara menentukan hasil
jumlahan di atas.
Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan
benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain.
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Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Deret Bilangan

Hasil dengan
menghitung
biasa

Hasil dengan
menggunakan rumus
Sn

3+9+27+81+243 =
1
2

1
4

1
8

2+1+ + + +

1
16

=

deret lainnya
sesukamu
•
(menarik
kesimpulan/generali
sasi)
•

6. Generalization
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Secara berkelompok, siswa menggunakan bahasa dan pemahaman
mereka sendiri membuat pernyataan kesimpulan tentang rumus
umum jumlahan n suku pertama pada barisan geometri.
Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan aktivitas secara
keseluruhan.

Unit Pembelajaran
Pola Barisan

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (LKPD 1)
POLA KONFIGURASI OBJEK

Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 1 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Menjelaskan adanya keteraturan (pola) pada suatu barisan konfigurasi
objek

2.

Membuat generalisasi (bentuk umum) dari suatu barisan konfigurasi
objek
Petunjuk Kerja

Setiap kelompok memperoleh sejumlah tutup botol dan lembar 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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KEGIATAN 1

1.

Susunlah tutup botol/ kelereng seperti berikut.

2.

Lanjutkan dengan susunan ke-4 dan ke-5. Buatlah sketsa susunan yang
kalian buat pada kotak di bawah.

Susunan 1

3.

Susunan 2

Susunan 3

Susunan 4

Susunan 5

Dengan kata-kata kalian sendiri, bagaimana kalian menjelaskan adanya
pola atau keteraturan pada susunan tersebut?

………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
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4.

Isilah tabel berikut.

Susunan ke-

Banyaknya
tutup botol
(𝑼𝒏 )

1

2

2
3
4
5

4
6
…
…

n

Un

Hubungan

Kesimpulan:
Bentuk umum dari banyaknya tutup botol pada susunan ke-n dapat
ditentukan dengan
𝑈𝑛 = …
(n anggota himpunan bilangan asli)
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KEGIATAN 2

Perhatikan susunan persegi berikut.

Misal 𝑈𝑛 adalah banyaknya persegi , lengkapi tabel berikut.
n

𝑼𝒏

1

1

2
3
4

3
5
7

n

𝑈𝑛

Hubungan

Kesimpulan:
Bentuk umum dari banyaknya persegi pada susunan ke-n dapat ditentukan
dengan
𝑈𝑛 = …
(n anggota himpunan bilangan asli)
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 (LKPD 2)
POLA BARISAN KONFIGURASI OBJEK

Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 2 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu memecahkan masalah terkait pola konfigurasi objek.
Petunjuk Kerja

Cermati masalah yang diberikan. Berdiskusilah secara aktif dalam
kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.
Kerjakan dengan pantang menyerah setiap pertanyaan/ instruksi yang
diberikan pada LKPD ini.

Pengantar
Berikut adalah desain kandang ayam yang terdiri dari sisi dinding terbuat
dari kayu dan sisi pintu terbuat dari kawat.
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dan seterusnya.
Pertanyaan :
Misal 𝑛 menyatakan banyaknya sisi kawat . Bagaimana menentukan
banyaknya sisi dinding kayu dalam n ?
Jawaban.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 (LKPD 3)
POLA BARISAN BILANGAN

Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 3 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Mengidentifikasi suku-suku pada barisan bilangan

2.

Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke-n dari sebarang
barisan bilangan
Petunjuk Kerja

LKPD 3 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.

Pengantar

Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dibentuk dalam susunan
berurutan sehingga antara bilangan yang satu dengan bilangan lainnya

215

mengikuti suatu pola tertentu. Bilangan-bilangan yang menyusun suatu
barisan sering disebut dengan suku.
KEGIATAN 1

Amati potongan denah perumahan berikut.

1. Nomor rumah yang terletak di utara jalan adalah

... , … , ... , … , ... , … , ... , … , dst

membentuk barisan bilangan.
Suku ke-1 (𝑈1 ) pada barisan itu adalah 1
Suku ke-2 (𝑈2 ) pada barisan itu adalah 3
Suku ke-3 (𝑈3 ) pada barisan itu adalah 5
Suku ke-4 (… ) pada barisan itu adalah …
Suku ke-5 (… ) pada barisan itu adalah …
Suku ke-6 (… ) pada barisan itu adalah …
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2.

Lengkapi tabel berikut yang memetakan antara urutan rumah di utara
jalan dengan nomor rumah.
Rumah urutan ke-1 dinotasikan dengan 𝑛 = 1 artinya rumah tersebut
terletak pada posisi pertama dari arah barat.
Nomor rumah di utara jalan pada urutan ke-n dinotasikan dengan 𝑈𝑛
Urutan rumah ke-

Nomor rumah

(𝑛)

(𝑈𝑛)

1

1 = (2 × 1) − 1

2

3 = (2 × 2) − 1

3

5 = (… × … ) − …

4

…

5

…

⋮
𝑛

𝑈𝑛 = …

Jadi pola penomoran rumah di selatan jalan dapat dinyatakan
dengan rumus umum berikut:
𝑈𝑛 = ⋯

3. Suatu rumah di perumahan tersebut memiliki nomor rumah 51.
a. Terletak di utara jalan atau di selatan jalan rumah tersebut? Jelaskan
jawabanmu.
b. Pada urutan ke berapa dari barat posisi rumah itu?
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………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….

4. Misal terdapat 200 rumah di utara jalan pada perumahan tersebut.
Rumah dengan nomor rumah 7 adalah warung makan. Dan setiap 10 rumah
selanjutnya di selatan jalan juga merupakan warung makan.
a. Tuliskan barisan nomor warung makan yang terbentuk (tidak perlu
semua, sedikitnya 5 bilangan saja).
b. Buatlah rumus umum pola penomoran warung makan.
c. Tentukan banyaknya warung makan di utara jalan? Jelaskan cara yang
kamu gunakan!
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
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KEGIATAN 2

Cermati barisan berikut.
1, 4, 8, 13, …
a. Tuliskan 3 suku selanjutnya.
b. Dengan kata-katamu, tuliskan pola barisan bilangan tersebut.
c. Tuliskan suku ke-10
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4 (LKPD 4)
BARISAN ARITMETIKA
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 4 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1. Mengidentifikasi ciri barisan aritmetika
2. Mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan
dengan barisan bilangan
3. Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke-n dari suatu
barisan aritmetika
4. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan
bilangan
Petunjuk Kerja

LKPD 4 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.

Pengantar
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Misal 𝑈𝑛 adalah suku ke-n suatu barisan, 𝑎 = 𝑈1 adalah suku pertama, dan
𝑏 adalah selisih (beda) antara dua suku yang berurutan.
KEGIATAN 1

Tita sangat suka membaca buku untuk menambah pengetahuannya.
Menjelang liburan semester, Tita meminjam ensiklopedia matematika di
perpustakaan. Pada hari pertama liburan, Tita membaca 12 halaman
pertama ensiklopedia tersebut. Pada hari kedua, Tita menambah membaca
14 halaman berikutnya. Hari ketiga TIta menambah membaca 16 halaman,
dan seterusnya.
1. Tuliskan barisan yang terbentuk sampai suku ke-5
Hari ke1
2
3
4
5

Halaman
12
14
16
…
…

2. Pada hari ke-n, Tita menambah membaca berapa halaman?
Barisan 12, 14, 16, … , …
Suku pertama = 𝑎 = …..
Beda = 𝑏 = 𝑈2 − 𝑈1 = 𝑈3 − 𝑈2 = 𝑈4 − 𝑈3

=⋯

𝑈1 =12

=

12

= 𝑎

𝑈2 =14

=

12+2

= 𝑎+𝑏

𝑈3 =16

=

12 + 2(2)

= 𝑎 + 2(𝑏)
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𝑈4 =…

=

… + …

= … + …

𝑈5 = ⋯

=

… + …

= … + …

=

⋯ +⋯

= … + …

𝑑𝑠𝑡
𝑈𝑛

Kesimpulan:
Pada hari ke-n Tita menambah membaca sebanyak 𝑈𝑛 = …
KEGIATAN 2

Misal 𝑎 suku pertama suatu barisan dan 𝑏 adalah beda antara dua
suku berurutan pada barisan tersebut, dengan:
𝑈1 = 𝑎
𝑈2 = 𝑎 + 𝑏
𝑈3 = 𝑎 + 2𝑏
𝑈4 = 𝑎 + 3𝑏
dst

𝑈𝑛 = ⋯

Barisan di atas disebut barisan aritmetika.
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Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud
dengan barisan aritmetika. Apa cirinya?

Periksalah apakah barisan berikut merupakan barisan aritmetika atau
bukan. Jelaskan alasanmu.

Barisan

Barisan
aritmetika ?
(Y/T)

Alasan

−4, −1, 2, 5, …
5
3
,2, , 1, …
2
2
1, 2, 4, 8, …
1,1,1,1, …
Buatlah 3 contoh barisan aritmetika lain. Tentukan 𝑈1 , beda dan 𝑈𝑛 .
Barisan

𝑈1

beda

𝑼𝒏

…
…
…
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 5 (LKPD 5)
DERET ARITMETIKA
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 5 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1.

Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlahan suku ke-n dari suatu
barisan aritmetika
Petunjuk Kerja

LKPD 5 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.

Pengantar

Misal 𝑈𝑛 adalah suku ke-n suatu barisan aritmetika dengan 𝑎 = 𝑈1 adalah
suku pertama, dan 𝑏 adalah selisih (beda) antara dua suku yang berurutan.
Jumlahan 𝑛 suku pertama barisan tersebut ditulis dengan 𝑆𝑛 , yakni
𝑆𝑛 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + ⋯ + 𝑢𝑛
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disebut deret aritmetika.
KEGIATAN 1

1. Perhatikan bentuk
S10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
Lakukan penjumlahan S10 + S10 di bawah ini .
S10

= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

S10

=10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

2.S10

=… +…

+… +… +… +… +… + … +… +…

+

ada 10 suku
= (1 + 10) + (1 + 10) + ⋯ + (1 + 10)
2.S10

= 10 × (…

+ …)

S10

=

10 × (…

+ … )

sebanyak 10 kali

2

2. Perhatikan bentuk
𝑆15 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + … + 30
Lakukan penjumlahan S15 + S15 di bawah ini .
S15

= 2 + 4 + ……………..

S15

=30 + 28 + ………………

2.S15

=… +…

+… +… +… +… +… + … +… +…

+

ada 15 suku
= (2 + 30) + (2 + 30) + ⋯ + (2 + 30)
2.S15

= 15 × (…

sebanyak 15 kali

+ …)
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S15

=

15 × (…

+ … )
2

Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertama a=u1 dan beda b.
Jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika tersebut,
dilambangkan 𝑆𝑛 , disebut deret aritmetika, adalah
𝑆𝑛 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + ⋯ + 𝑢𝑛
Rumus umum Sn adalah:

𝑆𝑛 = ⋯

KEGIATAN 2

1.

Lengkapi tabel berikut.
Deret Bilangan

Hasil dengan
menghitung biasa

Hasil dengan
menggunakan
rumus Sn

2+5+8+ … + 23 =
18+ 17 + 16 + … + 10 =
Buatlah deret
lain sesukamu:

aritmetika

Dari pengisian tabel di atas, apa yang dapat kamu simpulkan?
…………………..…………………..…………………..…………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..
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…………………..…………………..…………………..…………………..

2.

Tita sangat suka membaca buku untuk menambah pengetahuannya.
Menjelang liburan semester, Tita meminjam ensiklopedia matematika
di perpustakaan. Pada hari pertama liburan, Tita membaca 12 halaman
pertama ensiklopedia tersebut. Pada hari kedua, Tita menambah
membaca 14 halaman berikutnya. Hari ketiga Tita menambah membaca
16 halaman, dan seterusnya.

Pada hari ke-7 liburan, berapa total jumlah halaman ensiklopedia yang
telah dibaca Tita?
a. Lengkapi tabel berikut untuk menentukan total jumlah halaman yang

telah dibaca Tita.
Hari keHalaman
1
12
2
14
3
16
4
…
5
…
6
…
7
…

Total Halaman
12
12+14
12+14+16
12+14+16+ …
….
…
….

Pada hari ke-7 liburan, total jumlah halaman ensiklopedia yang telah
dibaca Tita adalah
𝑆7 = ⋯
b. Jika ensiklopedia matematika itu terdiri dari 289 halaman, pada hari

keberapa pada saat liburan Tita selesai membaca seluruh isi
ensiklopedia?
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 6 (LKPD 6)
BARISAN GEOMETRI
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 6 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1. Mengidentifikasi ciri barisan geometri
2. Mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan
dengan barisan bilangan
3. Membuat generalisasi (bentuk umum) bilangan ke-n dari suatu
barisan geometri
4. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan
bilangan
Petunjuk Kerja

LKPD 6 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.

Pengantar
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Misal 𝑈𝑛 adalah suku ke-n suatu barisan, 𝑎 = 𝑈1 adalah suku pertama, dan
𝑟 adalah rasio atau perbandingan antara dua suku yang berurutan.
KEGIATAN 1

Selembar kertas dilipat satu kali secara simetris vertikal/ horisontal. Ketika
lipatan dibuka, garis bekas lipatan akan membentuk dua segi empat.
Jika kertas itu dilipat dua kali, ketika lipatan dibuka garis bekas lipatan akan
membentuk empat segi empat.

Berapa banyak segi empat yang terbentuk jika melipat tujuh kali?
1.

Praktikkan melipat kertas seperti penjelasan di atas menggunakan
kertas yang dibagikan. Kemudian catat banyaknya segi empat yang
terbentuk pada tabel berikut.
Lipatan ke1
2
3
4
5
6
7

Banyaknya segi
empat
2
4
…
…
…
…
…

2. Pada lipatan ke-n, terdapat berapa segi empat ?
Barisan 2, 4, … , … , …
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Suku pertama = 𝑎 = …..
𝑈

𝑈

𝑈

Rasio 𝑟 = 𝑈2 = 𝑈3 = 𝑈4 = ⋯
1

2

3

𝑈1 =2

=

2

= 𝑎

𝑈2 =4

=

2×2

= 𝑎×𝑟

𝑈3 =8

=

2 × 22

= 𝑎 × 𝑟2

𝑈4 =…

=

… × …

= … × …

𝑈5 = ⋯

=

… × …

= … × …

=

… × …

= … × …

𝑑𝑠𝑡
𝑈𝑛

Kesimpulan:
Pada lipatan ke-n , banyaknya segi empat yang terbentuk adalah 𝑈𝑛 = …
Pada lipatan ke-7 , banyaknya segi empat yang terbentuk adalah 𝑈7 = …

KEGIATAN 2

Misal 𝑎 suku pertama suatu barisan dan 𝑟 adalah rasio antara dua
suku berurutan pada barisan tersebut, dengan:
𝑈1 = 𝑎
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𝑈2 = 𝑎𝑟
𝑈3 = 𝑎𝑟 2
𝑈4 = 𝑎𝑟 3
dst

𝑈𝑛 = ⋯

Barisan di atas disebut barisan geometri.
Dengan kata-katamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud
dengan barisan geometri. Apa cirinya?

Periksalah apakah barisan berikut merupakan barisan geometri atau bukan.
Jelaskan alasanmu.
Barisan

Barisan geometri ?
(Y/T)

Alasan

1, 2, 4, 8, …
10,1, 0.1, 0.001, …
3, 6, 9, 12, …
1,1,1,1, …
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Buatlah 3 contoh barisan geometri lain. Tentukan 𝑈1 , rasio dan 𝑈𝑛 .
Barisan
…
…
…
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𝑈1

rasio

𝑼𝒏
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Lembar Kerja Peserta Didik 7
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 7 (LKPD 7)
DERET GEOMETRI
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:
:
:
:

TUJUAN

Melalui LKPD 7 ini secara berkelompok kalian akan melakukan aktivitas
untuk mampu :
1. Membuat generalisasi (bentuk umum) jumlahan n suku pertama dari
suatu barisan geometri
Petunjuk Kerja

LKPD 7 ini terdiri dari dua kegiatan. Cermati setiap pertanyaan/ instruksi
yang diberikan pada LKPD ini.

Berdiskusilah secara aktif dalam

kelompokmu, kemudian isikan jawaban pada tempat yang disediakan.

Pengantar

Misal 𝑈𝑛 adalah suku ke-n suatu barisan geometri dengan 𝑎 = 𝑈1 adalah
suku pertama, dan r adalah rasio antara dua suku yang berurutan. Jumlahan
𝑛 suku pertama barisan tersebut ditulis dengan 𝑆𝑛 , yakni
𝑆𝑛 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + ⋯ + 𝑢𝑛
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disebut deret geometri.
KEGIATAN 1

1. Perhatikan bentuk
S4 = 100 + 1.000 + 10.000 + 100.000
Merupakan deret geometri dengan 𝑎 = ⋯ dan ratio = ⋯ .
Kalikan 𝑟 dengan 𝑆𝑛
10. S4 = 1.000 + 10.000 + 100.000 + 1.000.000
Lakukan pengurangan 𝑟. 𝑆4 − 𝑆4 di bawah ini .
10.S4

= 1.000 + 10.000 + 100.000 + 1.000.000

S4

= 100 + 1.000 + 10.000 + 100.000
−

9.S4

=…

−

…

9.S4

= 100 (… − … )

(r-1).S4

= 𝑎 (𝑟 4 − 1)

S4

=

S4

=…

𝑎 (𝑟 4 −1)
𝑟−1

2. Perhatikan bentuk
𝑆5 = 3 + 1 +

1 1 1
+ +
3 9 27

Merupakan deret geometri dengan 𝑎 = ⋯ dan ratio = ⋯ .
Kalikan 𝑟 dengan 𝑆𝑛
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1
1 1 1
1
. S5 = 1 + + +
+
3
3 9 27 81
Lakukan pengurangan 𝑆5 − 𝑟. 𝑆5 di bawah ini .
1

1

1

3

9

27

S5

=3+1+ + +

1
S
3 5

= 1+ + +

1

1

1

3

9

27

1

+ 81
−

2
.S5
3

=…

2
.S5
3

= 3 (… − … )

(1-r).S5

= 𝑎 (1 − 𝑟 5 )

S5

=

S5

=…

−

…

𝑎 (1−𝑟 5 )
1−𝑟

Suatu barisan geometri memiliki suku pertama a=u1 dan rasio r.
Jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika tersebut,
dilambangkan 𝑆𝑛 , disebut deret geometri, adalah
𝑆𝑛 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + ⋯ + 𝑢𝑛
Rumus umum Sn adalah:

untuk 𝑟 > 1 , 𝑆𝑛 = ⋯

untuk 𝑟 < 1 , 𝑆𝑛 = ⋯
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KEGIATAN 2

1. Lengkapi tabel berikut.
Deret Bilangan
Hasil dengan
menghitung
biasa

Hasil dengan
menggunakan rumus
Sn

3+9+27+81+243 =
1

1

1

1

2+1+2 + 4 + 8 + 16 =
deret lainnya
Dari pengisian tabel di atas, apa yang dapat kamu simpulkan?
…………………..…………………..…………………..…………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..

2. Seorang ilmuwan mengamati satu bakteri yang membelah dua setiap 1
jam. Tentukan banyak bakteri tersebut setelah 6 jam.
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C. Bahan Bacaan

Pengertian Barisan dan Kaitannya dengan Pola
Pada percakapan sehari-hari, kita kadang menggunakan istilah ”barisan”
untuk menunjukkan sekelompok benda atau orang yang berjejer menurut
suatu garis lurus. Pada konteks tertentu istilah barisan dimaksudkan sebagai
sekelompok benda atau orang yang disusun secara teratur (tidak perlu
berjejer menurut garis lurus), seperti barisan tentara pada parade militer atau
barisan peserta upacara.

Gambar 5 Barisan upacara pramuka
http://m-powell.blogspot.com/2010/12/upacara-penutupan-latihan-penegak.html

Istilah ”barisan” dalam matematika memiliki pengertian yang lebih khas dan
jelas. Istilah ”barisan” dalam matematika disebut juga ”sequences” (dalam
bahasa Inggris). Secara intuitif, barisan dalam matematika adalah
sekelompok unsur (biasanya bilangan) yang diurutkan menurut bilangan asli,
yaitu ada unsur pada urutan ke-1, urutan ke-2, dan seterusnya. Unsur di setiap
urutan tersebut, biasa disebut “suku” atau lengkapnya “suku barisan”.
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Contoh
Barisan bilangan

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ....

Jelas bahwa bilangan 1 menempati urutan ke-1 (disebut suku ke-1 barisan),
bilangan 2 menempati urutan ke-2 (disebut suku ke-2 barisan), bilangan 3
menempati urutan ke-3 (disebut suku ke-3 barisan), dan seterusnya.
Istilah barisan dalam matematika memiliki pengertian sebagai himpunan
unsur (biasanya bilangan) yang setiap unsurnya terkait dengan tepat satu
bilangan asli dari himpunan bilangan asli (hingga maupun tak hingga).
Ilustrasinya sebagai berikut.
Barisan

a, b, c, d, e, f, g, h, ....

Suku ke-1 adalah a,
Suku ke-2 adalah b
Suku ke-3 adalah c
Suku ke-4 adalah d
Suku ke-5 adalah e
dan seterusnya.
Urutan

Suku
barisan

1

a

2

b

3

c

4

d

5

e

...

...

Gambar 6 Diagram hubungan urutan dengan suku barisan
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Bagaimana konsep barisan dikaitkan dengan konsep pola? Pertama, konsep
hubungan (seperti diilustrasikan pada gambar di atas) antara suku barisan
dengan urutan (bilangan asli) itu sendiri merupakan suatu pola (sebuah
aturan). Kedua, bagaimana hubungan tersebut direpresentasikan baik dengan
kata-kata maupun dengan model atau ekspresi matematika atau rumus juga
merupakan suatu pola.

Barisan Konfigurasi Objek
Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, konsep barisan bisa terlahir
dari pola-pola konfigurasi objek. Dalam banyak kasus, setiap konfigurasi objek
tersebut dapat dibawa ke dalam satu atau lebih bilangan sehingga secara
keseluruhan ekuivalen dengan satu atau lebih barisan bilangan.
Berikut ini beberapa contoh barisan konfigurasi objek.
Contoh
Barisan motif batik yaitu motif Kawung. Semakin besar ukuran kainnya, maka
semakin banyak motif Kawung direproduksi. Satu unit motif terlihat seperti
bentuk kipas dengan 4 sayap dan di tiap sayap ada tanda 3 titik atau noktah.

Gambar 7 Barisan konfigurasi motif batik Kawung
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Jika yang diperhatikan banyak kipas (dengan 4 sayap) di tiap suku, maka
diperoleh barisan bilangan berikut, 1, 4, 9, 16, … Barisan ini merupakan
adalah barisan bilangan kuadrat.
Jika yang diperhatikan adalah banyak sayap maka diperoleh barisan bilangan
berikut.
1 × 4, 4 × 4, 9 × 4, 16 × 4, … 𝑎𝑡𝑎𝑢 4, 16, 36, 64, …
Jika yang diperhatikan banyak titik (noktah) pada tiap suku,maka barisan
bilangan yang bersesuaian adalah barisan berikut ini:4 × 3, 16 × 3, 36 ×
3, 64 × 3, … atau 12, 48, 108, 192, …
Contoh
Dalam matematika, beberapa konfigurasi objek mengarah pada beberapa
barisan khusus yang dikenal dengan nama ”figurated numbers” atau
”geometric numbers”. Jenis bilangan ini yang kemudian membentuk suatu
barisan, telah menjadi kajian sejak jaman Yunani kuno hingga sekarang.
Beberapa di antaranya adalah:
Barisan bilangan segitiga:

1, 3, 6, 10, ... .

Berasal dari konfigurasi banyak noktah tiap suku di bawah ini.

Gambar 8 Barisan konfigurasi yang sesuai barisan segitiga

Barisan bilangan persegi:

1, 4, 9, 16, ... .

Berasal dari konfigurasi banyak noktah tiap suku di bawah ini.
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Gambar 9 Barisan konfigurasi yang sesuai barisan persegi

Barisan bilangan persegipanjang (khusus):

2, 6, 12, 20, ....

Berasal dari konfigurasi banyak noktah tiap suku di bawah ini.

Gambar 10 Barisan konfigurasi yang sesuai barisan persegipanjang

Menentukan Rumus Umum Suku Suatu Barisan Bilangan
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara urutan (yang
merupakan bilangan asli: 1, 2, 3, 4, ....) dengan suku-suku suatu barisan, dapat
dinyatakan dengan kata-kata atau ekspresi matematika (rumus). Jika ada
suatu rumus maka kita katakan setiap suku dapat dinyatakan rumusnya
secara eksplisit.
Jika tiap suku tidak ada rumus yang dapat dinyatakan, maka hubungan suku
dengan urutan hanya dinyatakan dengan urutan barisan itu sendiri. Contoh
pada barisan bilangan prima.
Dalam matematika, terdapat notasi standar untuk menyatakan urutan dan
barisan. Setiap urutan secara umum dinyatakan dengan huruf n. Jadi simbol n
menyatakan sebarang bilangan asli. Sementara untuk suku ke-n dinyatakan
dengan simbol 𝑈𝑛 .
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Urutan

Suku
barisan

1

𝑈1

2

𝑈2

3

𝑈3

4

𝑈4

...
N

...
𝑈𝑛

Gambar 11 Simbolisasi dan diagram hubungan urutan dengan suku barisan

Untuk barisan yang setiap sukunya dapat dinyatakan rumusnya secara
eksplisit, maka kita perlu melihat pola hubungan yang dapat dinyatakan
antara urutan dengan suku barisan.
Contoh
Sekarang perhatikan sebuah barisan bilangan 1, 4, 8, 13, …
Bagaimana kita dapat mengenali pola pada barisan tersebut untuk
mendapatkan rumus umum?
Barangkali kita dapat melihat bahwa setiap suku merupakan penjumlahan
sebuah bilangan terhadap suku tepat sebelumnya.
Tampak bahwa 4 = 1 + 3, 8 = 4 + 4, 13 = 8 + 5. Ada pola bilangan yang
ditambahkan semakin besar menurut bilangan asli (3, 4, 5, ...).
Patut diduga bahwa 𝑈5 = 𝑈4 + 6 = 13 + 6 = 19.
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Karena bilangan 6 dapat dikaitkan dengan 5 maka kita dapatkan pola 𝑈𝑛 =
𝑈𝑛−1 + (𝑛 + 1).
1, 4, 8, 13, 19, 26, …
1, 4, 8, 13, 19, 26, … .
+3 +4 +5 +6 +7

Rumus Umum Suku ke-𝐧 Barisan Aritmetika
Misalkan 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢5 , … adalah barisan aritmetika. Dari informasi ini, kita bisa
mengetahui bahwa:𝑢1 = suku pertama dari barisan tersebut.
Sebagai barisan aritmetika, maka:
𝑢2 − 𝑢1 = 𝑢3 − 𝑢2 = 𝑢4 − 𝑢3 = ⋯ = 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1 adalah beda atau selisih dari setiap
dua suku yang berurutan.
Kalau beda ini kita misalkan secara simbolis dengan 𝑏, kita akan memperoleh
hubungan sebagai berikut:
𝑢1
𝑢2 = 𝑢1 + 𝑏
𝑢3 = 𝑢2 + 𝑏 = 𝑢1 + 2𝑏
𝑢4 = 𝑢3 + 𝑏 = 𝑢1 + 3𝑏
Sehingga kalau kita ikuti polanya, akan diperoleh hubungan
𝑢𝑛 = 𝑢1 + (𝑛 − 1) × 𝑏

Rumus umum suku ke-𝐧 Barisan Geometri
Misalkan 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢5 , … adalah barisan aritmetika.
Dari informasi ini, kita bisa mengetahui bahwa:
𝑢1 = suku pertama dari barisan tersebut

245

Sebagai barisan geometri, maka rasio dua suku yang berurutan adalah tetap. Karena
itu, berlaku hubungan:
𝑢2 𝑢3 𝑢4
𝑢𝑛
=
=
=⋯=
𝑢1 𝑢2 𝑢3
𝑢𝑛−1
Kalau rasio ini kita misalkan 𝑟, maka kita akan memperoleh hubungan:

𝑢1
𝑢2 = 𝑢1 × 𝑟
𝑢3 = 𝑢2 × 𝑟 = 𝑢1 × 𝑟 2
𝑢4 = 𝑢3 × 𝑟 = 𝑢1 × 𝑟 3
Sehingga kalau kita ikuti polanya, akan diperoleh hubungan:
𝑢𝑛 = 𝑢1 × 𝑟 𝑛−1
Contoh
Diberikan barisan aritmetikaa sebagai berikut: 9, 4, -1, -6, -11, -16. ...Tentukan suku
ke-215 dari barisan tersebut.
Jawab
Kalau kita mau, sebenarnya kita masih bisa melengkapi daftar tersebut sampai suku
ke-215 yang dikehendaki. Tetapi, tentu itu akan memakan waktu agak lama, dan
mungkin akan terjadi salah hitung meskipun kalau diperhatikan angka-angka satuan
pada suku-sukunya setelah -16 itu hanya 1 dan 6 saja. Karena itu, mari kita cari
rumusnya.Dari barisan aritmetikaa 9, 4, -1, -6, -11, -16. ..., tampak bahwa 𝑢1 = 9 dan
𝑏 = −5.
Karena itu, dengan menggunakan rumus di atas, suku ke-215 adalah:
𝑢215 = 𝑢1 + (215 − 1) × 𝑏
= 9 + 214 × (−5)
= 9 − 1070

246

Unit Pembelajaran
Pola Barisan

= −1061
Contoh 2
Tentukan suku ke-25 dari barisan geometri 1, 2, 4, 8, 16,...
Jawab:
Dari barisan 1, 2, 4, 8, 16, ... di atas, kita mengetahui bahwa 𝑢1 = 1, 𝑟 = 2.
Karena itu, dengan rumus 𝑢𝑛 = 𝑢1 × 𝑟 𝑛−1
Kita akan memperoleh
𝑢25 = 1 × (2)25−1 atau𝑢25 = 224
Pemanfaatan rumus juga dapat digunakan untuk menentukan suku pertama dari
suatu barisan aritmetika atau barisan geometri.

Jumlah 𝒏 suku pertama Barisan Aritmetika
Misalkan kita memiliki barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ... Kalau kita
tertarik untuk menghitung 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19, maka kita tertarik
untuk menghitung jumlah 7 suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ...
tersebut. Kalau bentuk 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ... disebut sebagai barisan
aritmetika, maka bentuk 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 disebut sebagai deret
aritmetika.
Karena bilangannya kecil, dan jumlahnya juga tidak banyak, menghitung
secara satu persatu tentu masih dapat kita lakukan. Bagaimana kalau kita
tertarik untuk menghitung jumlah 1000 suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19, ... tersebut? Tentu pekerjaan menghitungnya akan menjadi lebih
rumit. Keberadaan rumus mungkin akan lebih memudahkan.
Mari kita lihat kasus berikut
Tentukan jumlah dari
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . + 21 + 22 + 23 + 24 + 25
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Kalau kita misalkan
𝑠 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . + 21 + 22 + 23 + 24 + 25
Mengingat rumus suku barisan aritmetika. Maka, dengan sifat komutatif
penjumlahan,
𝑠 = 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + . . . + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
Kalau dua bentuk ini kita jumlahkan, maka
2𝑠 = 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + ⋯ + 26 + 26 + 26 + 26 + 26
Kalau masing-masing ruas dibagi dua, maka
1
𝑠 = (26) × (25)
2
Langkah ini memberikan inspirasi dalam menentukan rumus jumlah 𝑛 suku
pertama dari barisan aritmetika.
Misalkan kita mempunyai barisan aritmetika sebagai berikut,
𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , … , 𝑢𝑛−2 , 𝑢𝑛−1 , 𝑢𝑛
Maka, jumlah 𝑛 suku pertamanya dapat dinyatakan sebagai:
𝑠𝑛 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3 + … + 𝑢𝑛−2 + 𝑢𝑛−1 + 𝑢𝑛
Dengan dasar sifat komutatif penjumlahan, maka bentuk ini dapat juga ditulis
dengan:
𝑠𝑛 = 𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1 + 𝑢𝑛−2 + … + 𝑢3 + 𝑢2 + 𝑢1
Apa yang Anda ketahui tentang 𝑢1 + 𝑢𝑛−1 dengan 𝑢2 + 𝑢𝑛−2 ? Jawabnya adalah
sama (silakan dikerjakan dalam latihan).
Dengan fakta itu, dan kalau dua rumus 𝑠𝑛 ini dijumlahkan, diperoleh hasil:
𝑠𝑛 =
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Jumlah n suku pertama Barisan Geometri
Misalkan kita punya barisan ke-𝑛dari barisan geometri tersebut dapat
dituliskan dengan
𝑢1 , 𝑢1 × 𝑟, 𝑢1 × 𝑟 2 … , 𝑢1 × 𝑟 𝑛−3 , 𝑢1 × 𝑟 𝑛−2 , 𝑢1 × 𝑟 𝑛−1
Maka
𝑠𝑛 = 𝑢1 + 𝑢1 × 𝑟 + 𝑢1 × 𝑟 2 + ⋯ + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−3 + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−2 + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−1
Kalau masing-masing ruas kita kalikan 𝑟, maka kita akan dapatkan
𝑟 × 𝑠𝑛 = 𝑢1 × 𝑟 + 𝑢1 × 𝑟 2 + ⋯ + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−3 + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−2 + 𝑢1 × 𝑟 𝑛−1 + 𝑢1 × 𝑟 𝑛
Kalau dua persamaan ini dikurangkan, diperoleh
𝑟 × 𝑠𝑛 − 𝑠𝑛 = 𝑢1 × 𝑟 𝑛 − 𝑢1
sehingga diperoleh rumus umum:
𝑠𝑛 =

𝑢1 (𝑟 𝑛 −1)
𝑟−1

, r>1

Penggunaan Pola dan Barisan dalam Pemecahan Masalah Nyata
Banyak fenomena sehari-hari baik secara implisit maupun eksplisit terkait
dengan pola dan barisan. Jika kita berbicara tentang “pola” maka hampir setiap
apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan dapat dinyatakan dengan
suatu pola, sesederhana pun pola tersebut. Namun demikian, lebih lanjut, akan
diberikan beberapa contoh khusus yang terkait dengan pola barisan dalam
kehidupan nyata.
Beberapa fenomena yang terkait dengan barisan dapat diidentifikasi jika ada
yang terkait dengan urutan, misalnya waktu (hari, bulan, tahun, atau waktu
kejadian tanpa periode kemunculan yang sama), posisi (pola pada ornamen,
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barisan tiang, kursi pada suatu ruang), penomoran (dari daftar resmi,
dokumen, atau hal lain yang sudah diatur sedemikian rupa urutannya).
Contoh
Sebuah mobil mula-mula memiliki nilai harga jual sebesar 300 juta rupiah. Per
tahun rata-rata mengalami penurunan nilai jual sebesar 5%. Setelah 10 tahun,
perkiraan nilai jualnya adalah ....
Penyelesaian
Ini jelas terkait dengan barisan hingga suku ke-10.
𝑈1 = 300,
𝑈2 = 300 − 5%. 300 = 95%. 300
𝑈3 = 𝑈2 − 5%. 𝑈2 = 95%. 𝑈2 = 95%. 95%. 300 = (95%)2 . 300
demikian seterusnya.
Terbentuk barisan 300, 95%. 300, (95%)2 . 300, …
Dari barisan tersebut, kita dapat melihat adanya sebuah pola yaitu
𝑈𝑛 = 95%. 𝑈𝑛−1 = (95%)𝑛−1 . 300
Dengan demikian untuk tahun ke-10, maka nilai jual kendaraan menjadi
𝑈10 = (95%)10−1 . 300
𝑈10 = (95%)9 . 300
𝑈10 = (0,95)9 . 300
𝑈10 = 0,63025 × 300
𝑈10 = 189,075
Jadi, nilai jual kendaraan pada tahun ke-10 menjadi sekitar 189 juta rupiah
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1.

Perhatikan gambar!

Banyak persegi satuan pada pola yang ke-10 adalah ....
A.
B.
C.
D.

40
30
20
10

Alternatif Pembahasan:
Susunan ke1
2
3
n

Sehingga

banyak

Banyaknya
persegi
2
4
6
Un

persegi

satuan

Hubungan
2×1
2×2
2×3
2×𝑛

pada

pola

yang

ke-10

adalah

2 × 10 = 20 persegi (jawaban : C) .
2.

Perhatikan gambar!
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Jika pola di atas dilanjutkan, banyak bulatan pada pola yang ke-61 adalah ....
A.
B.
C.
D.

249
241
66
64

Alternatif Pembahasan:
Konfigurasi di atas diperoleh dengan menambahkan 4 bulatan dari pola
sebelumnya.

1
2
3
4

Banyaknya
bulatan
1
5
9
13

n

Un

Susunan ke-

Hubungan
1
1+4
1 + 4 + 4 = 1 + (2 × 4)
1 + 4 + 4 + 4 = 1 + (3 × 4)
1 + ((𝑛 − 1) × 4)
= 1 + 4𝑛 − 4
= 4𝑛 − 3

𝑈𝑛 = 4𝑛 − 3
𝑈61 = 4(61) − 3
= 241
Sehingga

banyak

241 (jawaban : B) .
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bulatan

pada

pola

yang

ke-61

adalah
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3.

Tiga suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19, …. adalah ….
A. 29, 42, 56
B. 29, 41, 55
C. 29, 40, 52
D. 29, 39, 49

Alternatif Pembahasan:
Perhatikan selisih antar suku pada barisan tersebut.

sehingga jika mengikuti pola di atas, selisih selanjutnya bertambah dua dari
selisih sebelumnya. Sehingga:

Diperoleh:
𝑈5 = 19 + 10 = 29
𝑈6 = 29 + 12 = 41
𝑈7 = 41 + 14 = 55
Jadi tiga suku selanjutnya dari barisan tersebut adalah 29, 41, 55 (Jawaban :
B).
4.

Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah ….
A. 8.700
B. 6.804
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C. 6.360
D. 6.300

Alternatif Pembahasan:
Semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 berarti semua bilangan
kelipatan 12 antara 200 dan 450.
Bilangan terkecil antara 200 dan 450 yang merupakan kelipatan 12 adalah
204.
Bilangan terbesar antara 200 dan 450 yang merupakan kelipatan 12 adalah
444.
Maka barisan yang terbentuk adalah :
204, 216, 228, … , 444
yang merupakan barisan aritmetika dengan 𝑎 = 204 dan beda = 12 .
Ditanyakan 204 + 216 + 228 + ⋯ + 444
Cara 1 : Membuat daftar semua bilangan dari 204 sampai 444 yang merupakan
kelipatan 12 dan menjumlahkan semuanya satu per satu.
Cara 2 :
•

Menentukan banyaknya bilangan dari 204 sampai 444 yang
merupakan kelipatan 12, yakni menentukan 𝑛 jika 𝑈𝑛 = 444 pada
barisan 204, 216, 228, … , 444
𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏
444 = 204 + (𝑛 − 1)12
252 = 12𝑛
𝑛 = 21
Berarti barisan 204, 216, 228, … , 444 terdiri dari 21 suku.

•

Sehingga
𝑆21 = 204 + 216 + 228 + ⋯ + 444 =

Jawaban : B
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(204 + 444) = 6.804
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5.

Setiap awal bulan ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya.
Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran dua ribuan. Anak pertama
memperoleh 48 lembar, anak kedua memperoleh setengah dari anak
pertama, anak ketiga memperoleh setengah dari anak kedua, dan begitu
seterusnya. Jumlah uang yang dibagikan ayah adalah ....
A.
B.
C.
D.

Rp93.000,00
Rp96.000,00
Rp124.000,00
Rp186.000,00

Alternatif Pembahasan:
Anak ke-

Uang yang diperoleh

1

48 × 2.000

2

24 × 2.000

3

12 × 2.000

4

6 × 2.000

5

3 × 2.000

Ditanyakan jumlah uang yang dibagikan ke semua anak, yakni:
2.000(48 + 24 + 12 + 6 + 3) = 2.000(93) = 186.000
Cara lain: Menggunakan deret geometri
1

Karena 48 + 24 + 12 + 6 + 3 merupakan deret geometri dengan ratio 𝑟 = 2,
maka dapat menggunakan :
5

𝑎(1 − 𝑟 )
𝑆5 =
=
1−𝑟

1 5

48 (1 − (2) )
1

1−2

1

=

48 (1 − 32)
1

= 2 × 48 ×

2

31
= 93
32

Ditanyakan jumlah uang yang dibagikan ke semua anak, yakni:
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2.000(𝑆5 ) = 2.000(93) = 186.000

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. Pada
materi Pola Barisan, KD yang diberikan seharusnya sudah merupakan ranah
C4 ke atas karena “membuat generalisasi pola” dan “memecahkan masalah”.
Sehingga soal-soal untuk pola barisan tidak dapat lagi sekedar mengingat,
memahami atau mengimplementasikan rumus.
Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir
yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau
merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks
asesmen mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya,
2) memproses dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai
informasi

yangberbeda-beda,

4)

menggunakan

informasi

untuk

menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis.
Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih
sulit daripada soal recall.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi.
Perhatikan contoh berikut.
Prisma segilima memiliki 7 sisi, 15 rusuk dan 10 titik sudut. Prisma segienam
memiliki 8 sisi, 18 rusuk dan 12 titik sudut.
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Prisma segi-n memiliki ….
A. 𝑛 sisi, 3𝑛 rusuk dan 2𝑛 titik sudut
B. (2𝑛 − 3) sisi, (2𝑛 + 5) rusuk dan (𝑛 + 5) titik sudut
C. (𝑛 + 2) sisi, 3𝑛 rusuk dan 2𝑛 titik sudut
D. (𝑛 − 2) sisi, (𝑛 + 10) rusuk dan (𝑛 + 5) titik sudut
Soal di atas merupakan contoh soal lintas topik yang menuntut siswa mampu
menemukan pola dari banyaknya sisi , rusuk dan titik sudut di bangun ruang.
Namun soal di atas menjadi bukan soal HOTs karena opsi pilihan ganda yang
disajikan membuat soal tersebut dapat dikerjakan dengan mencoba-coba
memasukkan nilai 𝑛 = 5 atau 𝑛 = 6 di setiap opsi tanpa siswa harus
menganalisis pola yang terjadi. Agar dapat menjadi soal HOTs, dapat diubah
opsinya sebagai berikut.
Prisma segilima memiliki 7 sisi, 15 rusuk dan 10 titik sudut. Prisma segienam
memiliki 8 sisi, 18 rusuk dan 12 titik sudut.

Suatu prisma memiliki 14 sisi, 36 rusuk dan 24 titik sudut. Maka prisma tersebut
adalah ….
A. prisma segi-8
B. prisma segi-10
C. prisma segi-12
D. prisma segi-14
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Soal di atas menjadi HOTs karena siswa harus menganalisis berdasar stimulus
yang diberikan. Soal tersebut juga dapat dikerjakan dengan berbagai strategi
seperti menemukan pola, membuat gambar, maupun menyusun tabel.
Untuk pengembangan soal HOTs, dapat dimulai dengan menyusun kisi-kisi
soal. Contoh seperti berikut.

KISI-KISI PENILAIAN
Jenjang
Mata Pelajaran
Kelas
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

3

4

Kompetensi
yang Diuji
3.1
Membuat
generalisasi dari
pola
pada
barisan bilangan
dan
barisan
konfigurasi
objek.

Lingkup
Materi
Bilangan

3.1
Membuat
generalisasi dari
pola
pada
barisan bilangan
dan
barisan
konfigurasi
objek.

Bilangan

3.1
Membuat
generalisasi dari
pola
pada
barisan bilangan
dan
barisan
konfigurasi
objek.

Bilangan

4.1
Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan
pola
pada
barisan
bilangan
dan
barisan

Bilangan
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Materi

Indikator Soal

Pola Barisan

Diberikan
suatu
konfigurasi
objek,
siswa
mampu
menganalisis apakah
sejumlah
k
objek
mencukupi
untuk
membentuk n susunan

Pola Barisan

Pola Barisan

Pola Barisan

Diberikan
suatu
konfigurasi
objek,
siswa
menemukan
lebih dari satu pola
barisan
dari
konfigurasi
objek
tersebut
Diberikan dua barisan
aritmetika,
siswa
mampu menganalisis
banyaknya suku yang
yang beririsan dari
kedua
barisan
tersebut.
Diberikan
masalah
kontekstual
yang
melibatkan dua pola
pada satu barisan
konfigurasi
objek,
siswa
dapat
menggeneralisasi

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

Pilihan
Ganda

L3

Pilihan
Ganda

L3

Pilihan
Ganda

L3

Uraian
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NO

5

Kompetensi
yang Diuji
konfigurasi
objek.

Lingkup
Materi

4.1
Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan
pola
pada
barisan
bilangan
dan
barisan
konfigurasi
objek.

Bilangan

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

Uraian

L3

Uraian

konfigurasi ke n dari
kedua pola tersebut.
Pola Barisan

Diberikan
masalah
kontekstual
yang
melibatkan kecepatan
awal yang menurun
membentuk barisan
aritmetika,
siswa
mampu menganalisis
total
jarak
yang
ditempuh
ketika
kecepatan bernilai nol.
Diberikan
masalah
kontekstual
yang
melibatkan kecepatan
awal yang menurun
membentuk barisan
aritmetika,
siswa
mampu
menyimpulkan apakah
jarak tempuh sebelum
kecepatan nol dapat
menyelesaikan
satu
putaran lingkaran.

Soal:
1.

Batu bata disusun berbentuk piramida seperti pada gambar berikut.

Jika terdapat 50 batu maka ….
A.
B.
C.
D.

dapat disusun piramida 8 tingkat dengan sisa 10 batu bata
dapat disusun piramida 9 tingkat dengan sisa 5 batu bata
dapat disusun piramida 10 tingkat tanpa sisa batu bata
dapat disusun 11 tingkat dengan sisa 1 batu bata

Kunci : B
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2.

Perhatikan sebuah konfigurasi objek berikut ini.

Beberapa barisan berikut ini dapat muncul dari barisan konfigurasi objek di atas
kecuali ...

A.
B.
C.
D.

0, 0, 1, 3, ...
0, 2, 2, 6, …
1, 1, 4, 4, ...
4, 8, 12, 14, ...

Kunci : D

3.

Diketahui 5, 8, 11, 14, … adalah barisan dengan 100 suku. Diketahui pula
3, 7, 11, 15, … juga merupakan barisan dengan 100 suku. Kedua barisan
tersebut mempunyai suku-suku yang sama sebanyak ….
A.
B.
C.
D.

23
24
25
26

Kunci : C
4.

Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk
melindungi pohon apel tersebut dari angin ia menanam pohon pinus di
sekeliling kebun.

Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel
dan pohon pinus untuk sebarang banyaknya (n) kolom pohon apel.
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Terdapat suatu nilai n dimana banyaknya pohon apel sama dengan banyaknya
pohon pinus. Tentukan nilai n tersebut.
Alternatif jawaban dan rubrik penilaian:
Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

Skor

Strategi tabel:
Menemukan
pola ke-n
banyaknya
apel

rumus
untuk
pohon

4

Menemukan
pola ke-n
banyaknya
pinus

rumus
untuk
pohon

4

Banyaknya pohon apel = n2
Banyaknya pohon pinus = 8n
(Catatan: siswa boleh menggunakan strategi
lain misal dengan menggambar. Nilai penuh
diberikan untuk strategi yang tepat )
banyaknya pohon apel sama dengan • Merumuskan
banyaknya pohon pinus
model matematika
2
𝑛 = 8𝑛
𝑛2 = 8𝑛
2
𝑛 − 8𝑛 = 0
𝑛(𝑛 − 8) = 0
• Menggunakan
𝑛 = 8 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛 = 0
strategi
untuk
(jika menjawab 𝑛 = 8 saja dibenarkan)
menentukan nilai
𝑛 dari persamaan
𝑛2 = 8𝑛
(dapat
Karena siswa kelas VIII belum diajarkan
dengan
cara
persamaan kuadrat, jawaban
dengan
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2

5

strategi coba-coba berikut dianggap bernilai
penuh

aljabar
atau
dengan
strategi
lain misal cobacoba,
menggambar pola,
dll )

𝑛2 = 8𝑛
jika 𝑛 = 8 maka 82 = 8(8) .
jika 𝑛 = 0 maka 02 = 0(0) .
(jika menjawab 𝑛 = 8 saja dibenarkan)

5.

Suatu robot mobil yang digerakkan dengan tenaga baterai memiliki
kecepatan awal 21 cm/detik. Energi yang tersimpan di dalam baterai
mobil tersebut terus berkurang sepanjang waktu, sehingga setelah
berjalan selama setengah menit dari posisi awal kecepatan robot mobil
berkurang menjadi 18

cm/detik,

setengah menit berikutnya

kecepatannya berkurang lagi menjadi 15 cm/detik , begitu seterusnya
kecepatan robot mobil selalu berkurang sebesar 3 cm/detik setiap
setengah menit. Robot mobil tidak dapat berjalan ketika kecepatannya
mencapai 0 cm/detik.
a.

Pada jarak berapa meter dari posisi awal dan setelah berapa menit robot
mobil tersebut akan berhenti?

b.

Jika lintasan robot mobil berupa lingkaran dengan diameter 14 m, apakah
robot mobil tersebut dapat berjalan sepanjang satu putaran penuh?
Berikan penjelasanmu!

Terdapat suatu nilai n dimana banyaknya pohon apel sama dengan banyaknya
pohon pinus. Tentukan nilai n tersebut.
Alternatif jawaban dan rubrik penilaian:
Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

Skor

Mendefinisikan
barisan aritmetika
yang terkait jarak
tempuh robot mobil

4

Strategi tabel:

detik ke- kecepatan
𝑐𝑚/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
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total
jarak
(cm)
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t=1
sampai
t=30
t=31
sampai
t=60
t=61
sampai
t=90
… dst
?

21

30 × 21
= 630

630

18

30 × 18
= 540

630+54
0

15

30 × 15
= 450

630+
540+
450

0

?

…
?

Terbentuk barisan jarak dalam cm:
630, 540,450, …, 0
yang merupakan barisan aritmetika dengan
suku pertama 𝑎 = 630 dan beda 𝑏 = −90
(Catatan : tabel tidak harus seperti di atas. Nilai
penuh diberikan jika siswa dapat menemukan
barisan aritmetika untuk menentukan jarak
dengan berbagai strategi)
Pada jarak berapa meter dari posisi awal mobil Menentukan
total
itu akan berhenti ?
jarak hingga mobil
berhenti
dengan
Berarti menentukan
berbagai strategi
𝑆𝑛 = 630 + 540 + 450 + ⋯ + 0
untuk itu harus dicari nilai n ke berapa barisan
itu memiliki nilai 𝑈𝑛 = 0
𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏
0 = 630 + (𝑛 − 1)(−90)
0 = 720 − 90𝑛
𝑛=8
(Catatan : Siswa tidak harus menggunakan
rumus Un . Misal langsung mendaftar 8 suku
karena sudah menemukan bahwa beda antar
suku adalah −90 .)
Total jarak hingga mobil berhenti =
𝑆8 = 630 + 540 + 450 + ⋯ + 0
𝑛
𝑆𝑛 = (𝑎 + 𝑈𝑛 )
2
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5

8
𝑆8 = (630 + 0) = 4(630) = 2520
2
Jadi total jarak hingga mobil berhenti adalah
2.520 cm atau 25,2 m
(Catatan: Siswa tidak harus menggunakan
rumus Sn untuk menentukan total jarak. Nilai
penuh diberikan jika siswa dapat menentukan
jumlahan jarak dengan strategi apapun)
Waktu yang diperlukan hingga mobil berhenti: Menentukan waktu
hingga
mobil
630, 540,450, …, 0 terdiri dari 8 suku
berhenti
dengan
berbagai strategi.
setiap suku merupakan jarak yang ditempuh
pada waktu kelipatan 30 detik. Karena ada 8
suku maka:
𝑡 = 8 × 30 = 240 detik = 4 menit

5

Jika lintasan robot mobil berupa lingkaran Menentukan keliling
dengan diameter 14 m, apakah robot mobil lingkaran
tersebut dapat berjalan sepanjang satu
putaran penuh?
22
Keliling lingkaran = 𝜋𝑑 = 7 × 14 = 88 m

3

Karena total jarak hingga mobil berhenti adalah Mengaitkan keliling
25,2 m kurang dari 88 m, maka mobil tidak lingkaran
dengan
dapat menyelesaikan satu putaran lingkaran.
total jarak tempuh
mobil
sebelum
berhenti

3
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KESIMPULAN

Pada unit Pola Barisan ini dibahas pasangan KD kelas VIII, yakni KD 3.1 dan
KD 4.1 . Materi-materi yang dibahas dalam unit ini mempunyai banyak aplikasi
dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Perancangan
kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan ketuntasan belajar oleh peserta didik. Merancang aktivitas
pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik. Aktivitas yang baik akan menghasilkan
output pembelajaran yang baik pula.
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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UMPAN BALIK

Pada bagian ini, Anda harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri mengenai
berbagai hal yang sudah Anda dapatkan selama mengikuti kegiatan dalam
modul ini dan juga di kelas, khususnya terkait Pola Barisan, antara lain:
•

Apa yang sudah saya pelajari?

•

Materi apa yang belum saya pahami?

•

Apakah semua materi sudah saya pahami dengan baik?

•

Kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk memahami materi?

•

Apakah semua aktivitas sudah saya lakukan?

•

Apakah semua aktivitas dapat saya selesaikan?

•

Apakah manfaat pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya
dapatkan?

Jika terdapat hal yang belum dipahami, berdiskusilah dengan fasilitator atau
rekan sejawat Anda. Pastikan Anda memperkaya referensi dari sumbersumber lain. Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk mengajarkan topik Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar di kelas VII.
Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat
menambah wawasan 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 mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, soal-soal tes UN, 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 pengembangan soal
HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan agar guru dapat
memfasilitasi peserta didik melakukan operasi hitung bilangan bulat dan
pecahan serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri operasi hitung bilangan
bulat dan operasi hitung bilangan pecahan. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan lima LKPD, yaitu 1) sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat 2) sifatsifat pembagian bilangan berpangkat; 3) sifat-sifat perkalian bilangan
berpangkat; 4)merasionalkan penyebut bentuk akar; dan 5)masalah yang
berkaitan dengan operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuk akar. LKPD
yang

dikembangkan

secara

aplikatif

agar

guru

mudah

mengimplementasikannya di kelas.
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Dalam unit ini juga terdapat bahan bacaan yang bisa digunakan sebagai
sumber referensi tambahan bagi guru maupun peserta didik. Bagian terakhir
dari unit ini membahas tentang soal-soal UN tahun 2016, 2017, dan 2018 serta
contoh pengembangan soal-soal HOTS.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IX
sebagai berikut.

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan

Kompetensi Dasar kelas IX: Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi sebagai berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.1.

Menjelaskan dan

1. Melakukan

operasi

melakukan

bilangan

berpangkat

operasi bilangan

bilangan rasional

berpangkat

hitung IX
pada

2. Melakukan operasi bentuk akar

bilangan rasional dan
bentuk akar serta
sifat-sifatnya
KD KETERAMPILAN

4.1.

Menyelesaikan

1. Menyelesaikan

masalah

masalah yang

berkaitan

berkaitan dengan

bilangan berpangkat bulat

sifat-sifat operasi

dengan

yang IX

operasi

2. Menyelesaikan masalah yang

bilangan berpangkat

berkaitan dengan operasi bentuk

bulat dan bentuk

akar

akar
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.1
dan 4.1. di kelas IX
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan
IPK Kunci

IPK Keterampilan
IPK Pendukung

3.1.1 Menjelaskan
operasi

sifat-sifat 4.1.1 Mengemukakan gagasan terkait
perkalian

bilangan

berpangkat

bilangan rasional
3.1.2 Menjelaskan

masalah yang berkaitan dengan
operasi

hitung

bilangan

berpangkat bilangan rasional

sifat-sifat 4.1.2 Mengemukakan gagasan terkait

operasi

pembagian

masalah yang berkaitan dengan

bilangan

berpangkat

operasi hitung bentuk akar

bilangan rasional
3.1.3 Menjelaskan
operasi

sifat-sifat

perpangkatan

bilangan

berpangkat

bilangan rasional
3.1.4 Menjelaskan

sifat-sifat

operasi penjumlahan dan
pengurangan bentuk akar
3.1.5 Menjelaskan

sifat-sifat

operasi perkalian bentuk
akar
3.1.6 Menjelaskan
operasi
bentuk akar
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IPK Kunci
perkalian

IPK Kunci
langkah-langkah
operasi 4.1.3 Menyusun
dalam menyelesaikan masalah
bilangan

berpangkat

bilangan

3.1.7 Melakukan

yang berkaitan dengan operasi
hitung bilangan

rasional
3.1.8 Melakukan

berpangkat

bilangan rasional

operasi

pembagian

bilangan 4.1.4

Menyusun

berpangkat

bilangan

dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan operasi

rasional
3.1.9 Melakukan

langkah-langkah

operasi

perpangkatan

bilangan

berpangkat

bilangan

hitung bentuk akar

rasional
3.1.10 Melakukan

operasi

penjumlahan

dan

pengurangan bentuk akar
3.1.11 Melakukan

operasi

perkalian bentuk akar
3.1.12 Melakukan

operasi

pembagian bentuk akar
3.1.13 Merasionalkan penyebut
bentuk akar
IPK Pengayaan
-

IPK Pengayaan
-
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Aplikasi Operasi Hitung Bilangan Berpangkat
Sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri yaitu stiap satu
bakteri akan membelah menjadi dua bakteri setiap harinya, Jika pada hari
pertama terdapat dua bakteri, maka untuk mengetahui banyak bakteri pada
hari ke lima adalah sebagai berikut.
Banyak bakteri pada hari pertama = 2.
Banyak bakteri pada hari kedua = 2 × 2
Banyak bakteri pada hari ketiga = 2 × 2 × 2
Banyak bakteri pada hari keempat = 2 × 2 × 2 × 2
Banyak bakteri pada hari kelima = 2 × 2 × 2 × 2 × 2
Jadi banyak bakteri pada hari kelima = 2 × 2 × 2 × 2 × 2
= 25

Gambar 1 Bakteri streptococcus
Sumber: ://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/109162/bahaya-bakteri-streptococcusmenyerang-rongga-tubuh
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B. Aplikasi Operasi Hitung Bentuk Akar
Seorang petani ingin mengetahui panjang sisi dari luas kebunnya yang
berbentuk persegi. Diketahui luas kebun tersebut adalah 10000 m2. Untuk
mengetahui panjang sisi kebun tersebut dengan menggunakan akar pangkat
sebagai berikut.
Panjang sisi = √10000
= 100
Jadi panjang sisi kebun petani tersebut adalah 100 m.

Gambar 2 Kebun Pisang
Sumber: https://tcsemeru.files.wordpress.com/2007/08/kebun1.jpg
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Operasi Hitung Bilangan Berpangkat bilangan rasional
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Operasi Hitung
Bilangan Berpangkat pada Kompetensi Dasar 3.1 kelas IX yaitu “menjelaskan
dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk
akar serta sifat-sifatnya”. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soalsoal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal
yang setipe pada materi operasi hitung Bilangan berpangkat bilangan rasional.
1. Contoh soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal
1
3 3
2

Hasil dari (64 ) adalah ....
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bilangan berpangkat bilangan
rasional

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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:

1
3 3
2

(64 ) = ⋯
Operasi perpangkatan bilangan berpangkat bilangan rasional
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2. Contoh soal UN Tahun 2017
No.
1

Soal
−6

1

Hasil dari (93 ) adalah ….
A. 81
B. 27
C.
D.

1
27
1
81

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bilangan berpangkat bilangan
rasional

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

1

−6

(93 )

=⋯

Operasi perpangkatan bilangan berpangkat bilangan rasional

3. Contoh soal UN Tahun 2018
No.
1

Soal

Hasil dari 2−1 + 3−1 adalah ….
A.

5

B.

2

C.

1

D.

1

6
3
2
3
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Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bilangan berpangkat bilangan
rasional

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

2−1 + 3−1 = ⋯

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi penjumlahan bilangan berpangkat bilangan rasional

Soal UN tahun 2016, 2017, dan 2018 yang terkait dengan operasi bilangan
berpangkat bilangan rasional merupakan berada pada level kognitif
pengetahuan dan pemahaman. Meskipun demikian soal UN terkait bilamgan
berpangkat bilangan rasional ini merupakan soal dengan daya serap rendah.
Dengan demikian dalam pembelajaran bilangan berpangkat dan bentuk akar
ini perlu diperbaiki.

B. Operasi Hitung Bentuk Akar
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Operasi Hitung
Bentuk Akar pada Kompetensi Dasar 3.1 kelas IX yaitu “menjelaskan dan
melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar
serta sifat-sifatnya”. 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 Anda akan mengembangkan soal yang setipe
pada materi operasi hitung bentuk akar.
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1. Contoh soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal

Hasil dari √45 − 3√80 adalah ....
A. −15√5
B. −9√5
C. 3√5
D. 4√5

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bentuk akar

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

5√5 × √48 ÷ √12 = ⋯

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi pengurangan bentuk akar

No.
2

Soal
2

Bilangan yang senilai dengan 4+
A.
B.
C.
D.

4−√3

√3

adalah ....

7
4−√3
13
8−2√3
13
8−2√3
7

Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi
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Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bentuk akar

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

2.

2

Bilangan yang senilai dengan 4+

√3

Menyederhanakan bentuk akar

Contoh soal UN Tahun 2017

No.
1

Soal

Hasil dari 5√5 × √48 ÷ √12 adalah …
A. 10√5
B. 10√2
C.

5√5

D.

5√2

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Melakukan operasi hitung bentuk akar

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

Hasil dari 5√5 × √48 ÷ √12

Materi yang
dibutuhkan

:

Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar
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No.
1

Soal
5

Bentuk sederhana dari 5+√3 adalah ….
A.

25−5√3

B.

25−√3

C.

25+√3

D.

22
22
22
25+5√3
22

Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menerapkan operasi hitung bentuk akar untuk
merasionalkan penyebut pada bilangan pecahan

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

Bentuk sederhana dari 5+

:

Merasionalkan penyebut bentuk akar

Materi yang
dibutuhkan

5
√3

=⋯

3.
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4. Contoh soal UN Tahun 2018
No.
1

Soal

Bentuk sederhana dari

2√54+4√6
4√8−3√2

adalah ….

A. 2√12
B. 5√4
C. 6√10
D. 2√3
Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menerapkan operasi hitung bentuk akar untuk
merasionalkan penyebut pada bilangan pecahan

Diketahui

:

-

Ditanyakan

:

2√54 + 4√6
4√8 − 3√2

Materi yang
dibutuhkan
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:

=⋯

Merasionalkan penyebut bentuk akar
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Berikut disajikan beberapa contoh aktivitas terkait dengan pembelajaran
operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar.

Aktivitas 1
Aktivitas 1 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mengidentifikasi
sifat-sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Estimasi waktu pembelajaran
sekitar 20 menit. Pada aktivitas 1 ini digunakan model pembelajaran dicovery
learning.
Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 1.
Fase

Kegiatan

Stimulation

Guru memberikan stimulasi kepada siswa dengan

(Pemberian

memberikan pertanyaan sebagai berikut.

Rangsangan)

“Bagaimana hasil operasi bilangan berpangkat sebagai
berikut?
•
•
•

𝟕𝟒 × 𝟕𝟐
𝟕𝟑
𝟕𝟔
(𝟕𝟑 )𝟒

Problem

Siswa merumuskan permasalahan dengan pertanyaan.

Statement

Contoh pertanyaan yang dirumuskan siswa sebagai

(Identifikasi

berikut.

masalah)

•

Apakah hasil dari 74 × 72 adalah 76 ?

•

Apakah hasil dari 𝟕𝟔 adalah 7−3 ?

𝟕𝟑
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•

Apakah hasil dari (𝟕𝟑 )𝟒 adalah 712 ?

Data Collection •

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok.

(Pengumpulan

Guru Membagikan LKPD 1, 2, dan 3 kepada masing-

•

data)

masing kelompok serta menjelaskan cara mengerjakan
LKPD tersebut.
•

Masing-masing kelompok mengumpulkan referensi
yang akan digunakan untuk menyelesaikan masaalah.

Data

•

Processing
(Pengolahan

pada LKPD 1, 2, dan 3.
•

data)
Verification

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan langkah 1
Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan

•

(Pembuktian)

Siswa bekerja dalam kelompok memeriksa hasil
identifikasi masalah pada LKPD

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan

Generalization

•

(Kesimpulan)

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan langkah 2
dan 3 pada LKPD 1, 2, dan 3

•

Guru

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok
•
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Aktivitas 2
Aktivitas 2 ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam
mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung bentuk akar. Estimasi waktu
pembelajaran sekitar 20 menit. Pada aktivitas 2 ini digunakan

model

pembelajaran dicovery learning.
Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 2.
Fase

Kegiatan

Stimulation

Guru memberikan stimulasi kepada siswa dengan

(Pemberian

memberikan pertanyaan sebagai berikut.

Rangsangan)

“Bagaimana bentuk sederhana dari bentuk akar berikut
ini?
•
•
•
•
•

14
√7
6
2+√3
4
5−√3
6
√2+√5
12
√7−√5

Problem

Siswa merumuskan permasalahan dengan pertanyaan.

Statement

Contoh pertanyaan yang dirumuskan siswa sebagai

(Identifikasi

berikut.

masalah)

14

•

Apakah bentuk sederhana dari

•

Apakah bentuk sederhana dari 2+√3 adalah

√7

adalah 2√7?

6

6(2 − √3) ?
•

Dan seterusnya
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Data Collection •

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok.

(Pengumpulan

Guru Membagikan LKPD 4 kepada masing-masing

•

data)

kelompok serta menjelaskan cara mengerjakan LKPD
tersebut.
•

Masing-masing kelompok mengumpulkan referensi
yang akan digunakan untuk menyelesaikan masaalah.

Data

•

Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan LKPD 4

Processing

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan

(Pengolahan

bimbingan

data)
Verification

•

(Pembuktian)

Siswa bekerja dalam kelompok memeriksa hasil
identifikasi masalah dengan hasil LKPD 4

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan
bimbingan

Generalization

•

(Kesimpulan)

menunjuk

perwakilan

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil kerja kelompok
•
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Aktivitas 3
Aktivitas 3 ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam
menyelesaikan masalah terkait bilangan berpangkat dan bentuk akar.
Estimasi waktu pembelajaran sekitar 30 menit. Pada aktivitas 3 ini digunakan
model pembelajaran problem based learning.
Berikut contoh uraian kegiatan pada aktivitas 3.
Fase

Kegiatan

Orientasi

peserta Guru menyampaikan permasalahan yang terdapat

didik pada masalah

pada LKPD 5 kepada peserta didik.

Mengorganisasi

•

peserta didik untuk
belajar

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang.

•

Guru mengarahkan masing-masing kelompok agar
membagi tugas kepada anggota kelompoknya.

Membimbing

•

Masing-masing

anggota

kelompok

mencari

penyelidikan

referensi untuk menyelesaikan permasalahan.

individu

Guru memastikan setiap anggota kelompok

maupun •

kelompok

memahami tugas masing-masing

Mengembangkan
dan

•

menyajikan

hasil karya

Masing-masing kelompok melakukan diskusi
terkait hasil penyelesaian masalah.

•

Guru berkeliling ke setiap kelompok memantau
dan membimbing

setiap kelompok dalam

penyelesaian permasalahan.
Menganalisis

dan •

mengevaluasi

•

Perwakilan kelompok melakukan presentasi.
Guru memimpin presentasi dan mendorong

proses pemecahan

kelompok lain untuk memberikan penghargaan

masalah

serta masukan.
•

Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Perkalian Bilangan Berpangkat
Tujuan : Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat perkalian bilangan
berpangkat
Materi: Operasi perkalian bilangan berpangkat
Petunjuk Kerja
Contoh.
1. Tulislah contoh operasi perkalian bilangan berpangkat sebagai berikut,
Operasi

perkalian

Operasi perkalian

bilangan berpangkat

Representasi
bilangan
berpangkat

𝟔𝟑 × 𝟔𝟐

(6 × 6 × 6) × (6 × 6) =
6 × 6 × 6 × 6 × 6 = 65

(𝟒, 𝟐)𝟐 × (𝟒, 𝟐)𝟐
𝟕𝟒 × 𝟕𝟐
𝟏 𝟐
𝟏 𝟑
( ) ×( )
𝟑
𝟑
𝟏 𝟑
𝟏 𝟒
(− ) × (− )
𝟑
𝟑
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2. Tulis bilangan berpangkat berikut dalam operasi perkalian.
𝑎𝑚 = …………………………………………………………………………………………………..
𝑎𝑛 = …………………………………………………………………………………………………..
3. Tulis hasil operasi perkalian bilangan berpangkat
𝑎𝑚 × 𝑎𝑛 = …………………………………………………………………………………………..
= …………………………………………………………………………………………..
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Pembagian Bilangan Berpangkat
Tujuan : Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat pembagian bilangan
berpangkat
Materi: Operasi pembagian bilangan berpangkat
Petunjuk Kerja
1. Tulislah contoh operasi pembagian bilangan bulat sebagai berikut,
Operasi

pembagian Operasi pembagian

bilangan berpangkat

Representasi
bilangan
berpangkat

𝟐𝟓
𝟐𝟑
𝟑𝟔
𝟐𝟐
𝟕𝟑
𝟕𝟔
𝟏 𝟐

(𝟑)

𝟏 𝟑

(𝟑)

𝟏 𝟑

(− 𝟑)

𝟏 𝟏

(− 𝟑)
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2. Tulis bilangan berpangkat berikut dalam operasi perkalian.
𝑎𝑚 = …………………………………………………………………………………………………..
𝑎𝑛 = …………………………………………………………………………………………………..

3. Tulis hasil operasi pembagian bilangan berpangkat.
𝒂𝒎
𝒂𝒏

= ………………………………………………………………………………………………………………………….

= ………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Pemangkatan Bilangan Berpangkat
Tujuan : Siawa dapat mengidentifikasi sifat-sifat pemangkatan bilangan
berpangkat
Materi: Operasi pemangkatan bilangan berpangkat
Petunjuk Kerja
1. Tulislah contoh operasi pemaangkatan bilangan bulat sebagai berikut,
Operasi pemaangkatan Operasi perkalian

Representasi

bilangan berpangkat

bilangan
berpangkat

(𝟒𝟐 )𝟑

(4 × 4) × (4 × 4) × (4 × 4) =

42×3

4×4×4×4×4×4
(𝟕𝟒 )𝟑
(𝟕𝟑 )𝟒
(𝒕𝟒 )𝟑
(𝒕𝟑 )𝟒

2. Tulis bilangan berpangkat berikut dalam operasi perkalian.
𝑎𝑚 = …………………………………………………………………………………………………..
3.

Tulis hasil perpangkatan bilangan berpangkat.

(𝒂𝒎 )𝒏 = ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
= ………………………………………………………………………………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Operasi hitung bentuk akar
Tujuan : Siswa dapat merasionalkan penyebut pada bentuk akar
Materi: Merasionalkan bentuk akar
Petunjuk Kerja.
Pelajari bacaan terkait cara merasionalkan bentuk akar. Selanjutnha isilah
titik-titik di bawah ini.
𝑎

(1) Bentuk
a)
b)

𝑎

√𝑏

=

√5
14

=

√7

𝑎
√5
14
√7

dikalikan dengan …………….
√5

×

√5

=…………………………………………………………………………

…….

× …… = ……………………………………………………………………….

𝑐

(2) Bentuk 𝑎+√𝑏 dikalikan dengan ………………
a)
b)

5

5

3+√2

5(3−√2)

3−√2

= 3+√2 × 3−√2 = (3+

6

6

……….

√2)(3−√2)

=

6(………….)

= 2+√3 × ……….. = (2+
2+√3

√3)(………… )

……………. − …………….
……………………………….

=

……………. − …………….

=

……………………………….

……………. − ……………. ……………. − …………….
………………………………. ……………………………….

𝑐

(3) Bentuk 𝑎−√𝑏 dikalikan dengan ………………
a)
b)

5

5

3−√2
4

b)

4

b)

……….

𝑐
√𝑎+√𝑏

6
√2+√5
10
√3+√6

(5) Bentuk
a)

5(………….)

=
=

6
10
√3+√6

𝑐

12
√7−√5
9
√3−√6

=
=

……………. − …………….

=
)(………… )

……………. − …………….

√3

……………………………….
……………………………….

=

……………. − …………….

=

……………. − …………….

……………………………….
……………………………….

dikalikan dengan ….

√2+√5

√𝑎−√𝑏

=

√2)(………… )

4(………….)

= 5−√3 × ……….. = (5−
5−√3

(4) Bentuk
a)

……….

= 3−√2 × ……….. = (3−

……….

× ……….. = (

6(………….)
√2+√5)(………… )

……….

× ……….. = (

10(………….)
√3+√6)(………… )

= ………………………. =

……… − ………

……………. − …………….

………… − ………

……………. − …………….

= ………………………. =

……………………………….
……………………………….

dikalikan dengan ….
12

√7−√5
9
√3−√6

……….

× ……….. = (
……….

× ……….. = (

12(………….)
√7−√5)(………… )
9(………….)
√3−√6)(………… )

= ………………………. =

……… − ………

……………. − …………….

……… − ………

……………. − …………….

= ……………………… =

………………………………
……………………………….
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Penyelesaian masalah terkait operasi hitung bilangan berpangkat
Tujuan : Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait operasi hitung bilangan
berpangkat dana bentuk akar
Materi: Operasi pemangkatan bilangan berpangkat
Petunjuk Kerja
Kerjakan soal-soal berikut.
Masalah 1.
Selidiki manakah yang lebih besar 𝐴 = 20052005 atau 𝐵 = 20052004 +
20042005 !
Petunjuk.
a. Misalkan 𝑥 = 2004 dan (𝑥 + 1) = 2005.
b. 𝐴 = (𝑥 + 1)(𝑥+1) = (𝑥 + 1)𝑥 (𝑥 + 1)
c. 𝐵 = (𝑥 + 1)𝑥 + 𝑥 (𝑥+1) = (𝑥 + 1)𝑥 + (𝑥 𝑥 𝑥1 )
Jika (𝐴 − 𝐵) hasilnya positif berarti 𝐴 > 𝐵
Jika (𝐴 − 𝐵) hasilnya negatif berarti 𝐴 < 𝐵
(𝐴 − 𝐵) = (𝑥 + 1)𝑥 (𝑥 + 1) − [(𝑥 + 1)𝑥 + (𝑥 𝑥 𝑥1 )]
= [(𝑥 + 1)𝑥 (𝑥 + 1) − (𝑥 + 1)𝑥 ] − (𝑥 𝑥 𝑥1 )
= (𝑥 + 1)𝑥 [(𝑥 + 1 − 1)] − (𝑥 𝑥 𝑥1 )
= (𝑥 + 1)𝑥 𝑥 − (𝑥 𝑥 𝑥1 )
= [(𝑥 + 1)𝑥 − 𝑥 𝑥 ]𝑥
Selidiki apakah (A − 𝐵) positif atau negatif kemudian ambillah kesimpulan.

298

Unit Pembelajaran
Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar

Penyelesaian.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Masalah 2.
Tentukan banyaknya bilangan bulat 𝑥 sehingga

1
2+√𝑥

1

+ 2−

√𝑥

merupakan

bilangan bulat!
Petunjuk.
a. Sederhanakan setiap suku dengan merasionalkan penyebut
b. Setelah merasionalkan penyebut, selesaikan operasi penjumlahan
tersebut.
c. Misal A adalah hasil operasi penjumlahan pada no 2, tulis semua nilai 𝑥
yang mungkin sehingga A merupakan bilangan bulat.
Penyelesaian.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Masalah 3.
Tentukan nilai dari 𝐴 =

1
√1+√2

+

1
√2+√3

+

1
√3+√4

+ ⋯+

1

!

√9999+√10000

Petunjuk.
1) Sederhanakan tiap-tiap suku dengan merasionalkan penyebut.
Misalnya

1
√1+√2

×

√1−√2
√1−√2

=

√1−√2
1−2

=

√1−√2
−1

= −√1 + √2

2) Setelah Anda sederhanakan beberapa suku, maka susunlah penjumlahan
tersebut dan akan terlihat suatu barisan yang menarik.
Penyelesaian.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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C. bahan Bacaan

Operasi Hitung Bilangan Berpangkat
a. Sifat perkalian pangkat
Untuk mengalikan bilangan berpangkat dengan basis yang sama,
jumlahkan pangkatnya.
𝑎𝑛 × 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚
Contoh.
35 × 32 = 35+2 = 37
35 × 3−2 = 35−2 = 33
b. Sifat pembagian pangkat
Untuk membagi bilangan berpangkat dengan basis yang sama,
kurangkan pangkatnya.
𝑎𝑛
= 𝑎𝑛−𝑚
𝑎𝑚
Contoh.
35
32

= 35−2 = 33 .

c. Sifat perpangkatan dari pangkat
Untuk memangkatkan bilangan berpangkat dengan basis yang
sama, kalikan pangkatnya.
(𝑎𝑛 )𝑚 = 𝑎𝑛×𝑚
Contoh.
(35 )2 = 35×2 = 310
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d. Sifat perpangkatan dari perkalian
Untuk mencari pangkat dari perkalian bilangan berpangkat, cari
pangkatdari masing-masing faktor kemudian kalikan.
(𝑎 × 𝑏)𝑚 = 𝑎𝑚 × 𝑏 𝑚
Contoh.
(3 × 4)2 = 32 × 42
e. Sifat perpangkatan dari pembagian
Untuk mencari pangkat dari pembagian bilangan berpangkat, cari hasil
pemangkatan dari pembilang dan dan hasil pemangkatan dari
penyebut kemudian bagilah.
𝑎 𝑚 𝑎𝑚
( ) = 𝑚
𝑏
𝑏
Contoh.
3 2

32

9

(5) = 52 = 25.

Operasi Hitung Bentuk Akar
a. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar
Untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar
dapat digunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau
pengurangan.
1) 𝑎√𝑏 + 𝑐√𝑏 = (𝑎 + 𝑐)√𝑏
2) 𝑎√𝑏 − 𝑐√𝑏 = (𝑎 − 𝑐)√𝑏
Contoh.
Selesaikanlah soal-soal berikut
a.

8√5 − 3√5

b.

5√3 + 2√7
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Penyelesaian:
a. 8√5 − 3√5 = (8 − 3)√5
= 5√5
b. 5√3 + 2√7 tidak dapat dijumlahkan, karena angka di dalam akar
berbeda.
Penjumlahan atau pengurangan bilangan dalam bentuk akar dapat
dirumuskan sebagai berikut
a c + b c = (a + b) c
a c - b c = (a – b) c dengan a,b dan c bilangan real dan c>0.
Contoh 1.
Hitunglah 4√8 + 5√18.
Alternatif penyelesaian.
4√8 + 5√18 = 4√4 × 2 + 5√9 × 2
= 4 × 2√2 + 5 × 3√2
= 8√2 + 15√2
= (8 + 15)√2
= 23√2
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Contoh 2.
3

3

Selesaikan √16 − √54.
Alternatif penyelesaian.
3

3

3

3

√16 − √54 = √8 × 2 − √27 × 2
3

3

= 2√2 − 3 √2
3

= (2 − 3) √2
3

= − √2
b. Perkalian bentuk akar
Untuk melakukan operasi perkalian bentuk akar dapat digunakan sifat
operasi bentuk akar sebagai berikut.
𝑛

𝑛

𝑛

√𝑎 × √𝑏 = √𝑎 × 𝑏, dengan 𝑎 > 0 dan 𝑏 > 0

Contoh:
Sederhanakanlah perkalian berikut ini√2 × √3= …
Penyelesaian:
√2 × √3=√2 × 3 = √6
c. Pembagian Bentuk Akar
Untuk melakukan pembagian bentuk akar, kita perlu menggunakan
sifat operasi berikut ini.
𝑛

√𝑎

𝑛

𝑎

= √𝑏 , dengan 𝑎 > 0 dan 𝑏 > 0
√𝑏

𝑛
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Contoh.
Selesaikan soal-soal berikut.
a. √125 ÷ √5 = ….
b. √64 ÷ √4 = ….
Penyelesaian:
a. √125 ÷ √5 = √125 ÷ 5
= √25
=5
b. √64 ÷ √4 = √64 ÷ 4
= √16
=4
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Operasi bilangan berpangkat
Soal 1.
1
3 3
2

Hasil dari (64 ) adalah ….
Penyelesaian.
1
3 3
2

3 1

(64 ) = 642×3
1

= 642
1

= (82 )2
1

= 82×2
= 81
=8
Soal 2.
1

−6

Hasil dari (93 ) adalah ….
Penyelesaian.
1

−6

(93 )

=9

1
3

( ×(−6))

= 9−2
1

= 92
1

= 81
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Soal 3.
Hasil dari 2−1 + 3−1 adalah ….
Penyelesaian.
1
1
+ 1
1
2
3

2−1 + 3−1 =

= +

1

1

2

3

3

2

=6+6
=

3+2
6
5

=6

Operasi bentuk akar
Soal 1.
Hasil dari √45 − 3√80 adalah ....
Penyelesaian.
√45 − 3√80 = √9 × 5 − 3√16 × 5
= (√9 × √5) − (3√16 × √5)
= 3 × √5 − (3 × 4) × √5
= 3√5 − 12√5
= (3 − 12)√5
= −9√5
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Soal 2
2

Bilangan yang senilai dengan 4+√3 adalah ....
Penyelesaian.
2
4 + √3

=
=

2(4 − √3)
(4 + √3)(4 − √3)
2(4 − √3)
42 − (√3)

2

=

2(4 − √3)
16 − 3

=

2(4 − √3)
13

Soal 3.
Hasil dari 5√5 × √48 ÷ √12 adalah …
Penyelesaian.
5√5 × √48 ÷ √12 = (5√5 × √48) ÷ √12
= (5√5 × √16 × 3) ÷ √12
= (5 × √5 × 4 × √3) ÷ √12
= (5 × 4 × √5 × √3) ÷ √12
= 20 × √15 ÷ √12
= 20√15 ÷ √4 × 3
= 20√15 ÷ 2√3
=

20√15

=

10√15

2√3
√3
15

= 10√ 3
= 10√5
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Soal 4.

Bentuk sederhana dari

2√54+4√6
4√8−3√2

adalah ….

Penyelesaian.
2√54+4√6
4√8−3√2

=

(2√54+4√6)(4√8+3√2)
(4√8−3√2)4((4√8+3√2))

(2√54+4√6)×(4√8+3√2)
(4√8−3√2)×(4√8+3√2)

=

(2√9×6+4√6)×(4√4×2+3√2)
2

(4√8) −(3√2)

=

(2×3√6+4√6)×(4×2√2+3√2)
(16×8)−(9×2)

=

(6√6+4√6)×(8√2+3√2)

=

(6+4)√6×(8+3)√2
110

=

10√6×11√2

=

10×√6×11×√2

=

10×11×√6×√2

=

110×√12

128−18

110

110

110

110

= √12
= √4 × 3
= 2√3
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini adalah contoh soal-soal HOTS terkait materi operasi bilangan
berpangkat dan bentuk akar.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Matematika
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan dan
melakukan
operasi bilangan
berpangkat
bilangan rasional
dan bentuk akar
serta sifat-sifatnya

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

Diberikan

7102 −7100 −144
7100 −3

= 𝑎 , maka nilai 𝑎 adalah ….

A. 42
B. 44

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Operasi
hitung
bilangan
berpangkat
bilangan rasional
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menentukan hasil
operasi
hitung
bilangan
berpangkat

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahua
Aplikasi
v
n/
Penalaran
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

C. 46
D.

48

Kunci
Jawaban
D
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Matematika
KOMPETENSI
Buku
Sumber :
DASAR
Menjelaskan dan
melakukan
operasi bilangan
berpangkat
bilangan rasional
dan bentuk akar
serta sifat-sifatnya

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Operasi
hitung
bilangan
berpangkat
bilangan rasional
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
suatu
persamaan
bilangan
berpangkat, siswa
dapat menentukan
nilai pangkat pada
bilangan
berpangkat
dari
persamaan
tersebut.
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Kunci
Jawaba
n
A

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Apabila 𝑎 𝑥−2 (𝑎2𝑥+2 + 𝑎1−𝑥 ) = 𝑎−3 (𝑎9 + 𝑎2 ), maka
nilai 𝑥 merupakan ….
A. bilangan bulat positif.
B. bilangan bulat negatif
C. pecahan.
D. nol.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Matematika
KOMPETENSI
Buku
Sumber :
DASAR
Menjelaskan dan
melakukan
operasi bilangan
berpangkat
bilangan rasional
dan bentuk akar
serta sifat-sifatnya

Nomor
Soal
1

2
√3 − √2

−

1
2 − √3

−

5
√8 − √3

=⋯

A. −10
B. −2

LINGKUP
MATERI
Bilangan Rasional
MATERI
Operasi hitung dan
bentuk akar
INDIKATOR
SOAL
Siswa
dapat
menyelesaikan
masalah
terkait
operasi
bentuk
akar

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Penyelesaian dari bentuk

C.

2

D. 10

Kunci
Jawaban
B
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KESIMPULAN

Soal-soal UN tahun 2016, 2017, dan 2018 terkait materi ‘operasi hitung
bilangan berpangkat dan bentuk akar’ masih tergolong pada level kognitif
pengetahuan dan pemahaman serta aplikasi. Daya serap nasional hasil UN
pada soal tersebut masih tergolong rendah bahkan menurun dari tahun ke
tahun.
Dalam unit ini disajikan 3 contoh aktivitas yang mengarah pada pembelajaran
HOTS terkait materi ‘operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuka akar’
yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi peserta didik dan diterapkan
pada pembelajaran di sekolah. Dalam unit ini juga disajikan 3 contoh soal
HOTS yang dapat dikembangkan oleh guru.
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UMPAN BALIK

Sub unit pembelajaran ini, disusun agar membantu guru dan peserta didik
dalam meningkatkan ketrampilan berfikir tingkat tinggi terkait materi operasi
hitung bilangan bulat dan pecahan. Melalui contoh aktivitas pembelajaran
serta pengembangan soal penilaian, diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan berfikir tingkat tinggi pada materi tersebut.
Anda dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan
karakteristik peserta didik Anda.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan tulisan ini.
Terima kasih.

316

Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Bilangan

PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran Aljabar ini terdiri dari 5 unit pembelajaran, yaitu Unit
Pembelajaran 1 terkait operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, Unit
Pembelajaran 2 terkait bilangan berpangkat bulat positif dan negatif, Unit
Pembelajaran 3 terkait perbandingan, Unit Pembelajaran 4 terkait pola
barisan serta Unit Pembelajaran 5 terkait bilangan berpangkat dan bentuk
akar.
Paket unit ini dikembangkan dari pemetaan dan analisis Kompetensi Dasar
(KD) khususnya KD yang dirasa sulit atau daya serap yang rendah dalam
analisis hasil UN tiga tahun terakhir. Untuk itu soal UN terkait KD tersebut
dibahas pada modul ini. Selain itu, pengembangan Paket unit juga didasarkan
dengan pemetaan kompetensi profesional pendidik yang pada waktu
sebelumnya sudah dikembangkan modul untuk pengembangan keprofesian
berkelanjutan khususnya matematika SMP KK A.
Dengan

belajar

menggunakan

modul

ini

diharapkan

Anda

dapat

meningkatkan keterampilan dalam merancang aktivitas pembelajaran dan
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan menyelesaikan soal
HOTS terkait pembelajaran bilangan.
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