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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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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

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

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

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Relasi dan Fungsi merupakan bagian dari Paket Unit
Pembelajaran

Aljabar

untuk

Program

Peningkatan

Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis

Zonasi

Mata

Pelajaran

Matematika

Sekolah

Menengah

Pertama (SMP), selain Unit Persamaan Garis Lurus. Unit pembelajaran
dikembangkan dari hasil pemetaan kompetensi dasar kurikulum 2013,
pemetaan kompetensi inti guru sesuai permendiknas nomor 16/2007 yang
sudah terpetakan dalam 10 modul PKB Guru, serta analisis soal Ujian Nasional
(UN).
Unit Pembelajaran Relasi dan Fungsi dapat digunakan guru untuk
meningkatkan kompetensi terkait relasi dan fungsi. Adapun aktivitas
pembelajaran yang ada pada unit ini dapat digunakan baik untuk guru maupun
peserta didik.
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Unit ini terdiri dari kompetensi dasar, target kompetensi dan indikator
pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-soal UN terkait, bahan
pembelajaran sesuai KD (yang berisi bahan bacaan, aktivitas pembelajaran,
dan lembar kerja peserta didik), pengembangan penilaian (yang berupa
pembahasan soal-soal dan mengembangkan soal HOTS), Kesimpulan, serta
umpan balik.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.3 mendeskripsikan dan

1. mendeskripsikan dan

menyatakan relasi dan

menyatakan relasi

fungsi dengan

dengan menggunakan

menggunakan berbagai

berbagai representasi

representasi (kata-kata,

(kata-kata, tabel, grafik,

tabel, grafik, diagram, dan

diagram)

persamaan)

VIII

2. mendeskripsikan dan
menyatakan fungsi
dengan menggunakan
berbagai representasi
(kata-kata, tabel, grafik,
diagram, dan persamaan)

KD KETERAMPILAN
4.3 menyelesaikan

1. menyelesaikan

masalah yang berkaitan

masalah yang berkaitan

dengan relasi dan fungsi

dengan relasi dengan

dengan menggunakan

menggunakan berbagai

berbagai representasi

representasi

VIII
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2. menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan fungsi dengan
menggunakan berbagai
representasi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.1. menyimpulkan pengertian relasi
3.3.2. menyimpulkan pengertian fungsi
3.3.3. membedakan daerah asal dan hasil dari suatu relasi atau fungsi
Indikator Kunci
3.3.4. mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan
berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram panah)
3.3.5. mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan
berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram panah,
persamaan)
3.3.6. menentukan jenis relasi
3.3.7. menentukan nilai fungsi
3.3.8. merumuskan bentuk fungsi
4.3.1. menyelesaikan permasalahan kontekstual yang bertipe soal HOTS yang
berkaitan dengan relasi dan fungsi
Indikator Pengayaan
3.3.9. menentukan jenis fungsi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Hobi
Setiap orang memiliki hobi tertentu. Ada kalanya hobi antara satu orang
dengan lainnya sama, ada yang hanya beririsan, ada juga yang berbeda sama
sekali. Dari keterangan tersebut, antara orang dengan hobinya memiliki
hubungan. Misalkan terdapat 3 orang, Ari, Bobi, dan Caca. Ari memiliki hobi
berenang, membaca buku, dan olahraga basket. Lalu Bobi hobi main kasti dan
catur. Adapun Caca menyukai membaca buku dan travelling. Antara ketiga
orang tersebut, terlihat adanya hubungan antara orang dengan hobinya.

B. Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pabrikan kendaraan bermotor memiliki standar tertentu dalam memproduksi
kendaraannya. Suatu kendaraan bermotor biasanya dirancang agar memiliki
tingkat keefisienan bahan bakar (bensin) tertentu. Banyak pabrikan
kendaraan bermotor yang berlomba-lomba dalam membuat kendaraan
bermotor yang irit (hemat bahan bakar) tetapi juga bertenaga. Sebelum
membeli kendaraan bermotor, sering kali kita mencari informasi terkait
kendaraan yang akan dibeli. Salah satu daya tarik dalam memilih yaitu keiritan
bahan bakar, selain mungkin faktor desain, merk, atau lainnya.

Gambar 1 Contoh indikator konsumsi bahan bakar mobil
Sumber: https://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=25330&start=75
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Sebelum dipasarkan pertama kali, biasanya pada kendaraan bermotor jenis
baru dilakukan tes konsumsi bahan bakar. Hasil tes tersebut diinformasikan
kepada masyarakat sebagai salah satu daya tarik agar membeli produk
tersebut. Misalkan perbandingan tes beberapa mobil menunjukkan bahwa
tipe mobil A, B, C, D, dan E memiliki konsumsi bahan bakar 17,6 km/L,
20 km/L, 19,3 km/L, 16,9 km/L, dan 18,9 km/L. Dengan demikian, ada
hubungan antara tipe mobil dengan konsumsi bahan bakar tersebut.
Hubungan itu merupakan salah satu aplikasi relasi dan fungsi di dunia nyata.

C. Konversi Satuan Termometer
Suatu ketika Alika berkunjung ke Amerika Serikat. Di suatu tempat, ia
mendapati sebuah termometer digital yang terpajang pada dinding. Dia
terkejut karena mendapati bahwa pada termometer tersebut tidak
menunjukkan suhu saat itu dalam derajat Celcius yang dia kenal selama ini di
Indonesia. Setelah bertanya kepada beberapa orang Inggris, dia mendapatkan
informasi bahwa di Inggris, satuan suhu yang digunakan adalah Fahrenheit,
bukan Celcius.

Gambar 2 Termometer dengan satuan Fahrenheit
Sumber: https://thermometerstimers.evrocom.net/tag/refrigerator/

Alika sangat ingin tahu berapa sebenarnya suhu saat ini dalam satuan derajat
Celcius.
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D. Tekanan Air pada Kedalaman Tertentu
Anda pernah melakukan penyelaman di laut? Atau pernah melihat film
dokumenter tentang penyelaman di laut? Indonesia terkenal atas
keindahannya, salah satunya keindahan dalam laut. Tahukah Anda bahwa
untuk menyelam di laut memerlukan teknik atau alat tertentu? Mengapa
demikian? Semakin dalam seorang penyelam, semakin kuat tekanan airnya.
Dari hasil studi, ternyata setiap kedalaman 10 meter akan menyebabkan
kenaikan tekanan air sebesar 1 atm (atmosfer). Istilah “Atm” merupakan salah
satu satuan dari tekanan air yang biasa digunakan. Tekanan air tersebut dapat
berpengaruh pada kesehatan penyelam. Jika tekanan air terlalu besar/kuat,
dapat membahayakan penyelam. Untuk dapat menyelam pada kedalaman
tertentu, penyelam membutuhkan alat khusus.

Gambar 3 Penyelaman di laut
Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/128
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Tekanan air dipengaruhi oleh kedalaman. Hal tersebut menunjukkan adanya
hubungan diantara keduanya. Dengan formulasi hubungan tersebut dapat
memberikan informasi besar tekanan air pada kedalaman tertentu. Informasi
tersebut sangat berguna bagi penyelam untuk keselamatannya. Formulasi
tersebut merupakan sebuah fungsi.
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SOAL-SOAL UN
Soal Ujian Nasional (UN) terkait relasi dan fungsi selalu muncul terutama pada
tiga tahun terakhir. Dalam satu paket soal terdapat lebih dari satu soal yang
berkaitan dengan permasalahan ini. Berikut contoh soal-soal UN yang
berkaitan dengan relasi dan fungsi pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3
mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan
berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) dan
4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan
menggunakan berbagai representasi. Dengan disajikannya soal-soal ini
diharapkan dapat menjadi gambaran tipe soal UN yang berkaitan dengan
relasi dan fungsi serta dapat membantu dalam penyelesaiannya.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal UN berikut!
1. Soal UN tahun 2015/2016 paket 1 nomor 16
No.

Soal

1

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator

:

3.3.7 menentukan nilai fungsi

Diketahui

:

fungsi 𝑓(𝑥) = 8 − 2𝑥

Ditanyakan

:

hasil dari 𝑓(4𝑎 − 2)

yang
bersesuaian
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Materi yang

:

menentukan nilai fungsi

dibutuhkan

Soal di atas berkaitan dengan penentuan nilai suatu fungsi yang telah
diketahui sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, kita hanya
perlu mensubsitusikan nilai 𝑥 = 4𝑎 − 2 ke dalam fungsi 𝑓(𝑥) = 8 −
2𝑥 sehingga akan diperoleh hasil dari fungsi 𝑓(4𝑎 − 2).
2. Soal UN tahun 2015/2016 paket 2 nomor 17
No.

Soal

2

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3 (Penalaran)

Indikator

:

3.3.4 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan

yang

berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram panah)

bersesuaian
Diketahui

:

𝐴 = {1,2,3,4} dan 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}

Ditanyakan

:

banyaknya pemetaan yang mungkin dari 𝐴 ke 𝐵

Materi yang

:

definisi dan penyajian pemetaan

dibutuhkan

Untuk dapat menentukan penyelesaian dari soal di atas, kita harus memahami
definisi dari pemetaan yang didukung dengan penyajian pemetaan untuk
mempermudah dalam memberikan gambaran pemetaan yang mungkin
terjadi. Sebenarnya penyelesaian dapat diperoleh dengan cara manual yaitu
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menghubungkan setiap anggota himpunan 𝐴 ke satu anggota himpunan 𝐵
dengan gambar atau deskripsi. Tetapi cara tersebut membutuhkan waktu dan
ketelitian. Untuk itu diperlukan penyederhanaan kasus untuk mendapatkan
cara umum sehingga akan diperoleh rumus umum untuk mengetahui banyak
pemetaan dari 𝐴 ke 𝐵.

3. Soal UN tahun 2016/2017 nomor 10
No.

Soal

3

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator

:

3.3.8 merumuskan bentuk fungsi

:

relasi dari 𝐴 = {1,2,3} ke 𝐵 = {2,3,4,5}

yang
bersesuaian
Diketahui
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Ditanyakan

:

relasi dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵

Materi yang
dibutuhkan

:

menentukan bentuk fungsi

Penyelesaian soal UN tersebut cukup mudah. Dengan menganalisis gambar,
kita dapat mengetahui hubungan pemetaan dari anggota 𝐴 ke 𝐵. Sebagai
contoh, 1 ∈ 𝐴 dipetakan ke 2, 3, 4, dan 5 dimana 2,3,4,5 ∈ 𝐵.

4. Soal UN tahun 2017/2018 paket 2 nomor 21
No.

Soal

4

Identifikasi
Level Kognitif

24

:

L2 (aplikasi)
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:

3.3.8 merumuskan bentuk fungsi

Diketahui

:

fungsi 𝑓 dari 𝐾 ke 𝐿 dengan 𝑓(3) = 12, 𝑓(5) = 28, dan 𝑓(7) = 44

Ditanyakan

:

rumus fungsi dari 𝐾 ke 𝐿

Materi yang

:

menentukan bentuk fungsi

Indikator
yang
bersesuaian

dibutuhkan

Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu menganalisis pilihan jawaban
yang disediakan dengan memeriksa apakah hasil subsitusi nilai 𝑥 pada fungsi
menghasilkan nilai fungsi yang benar.

5. Soal UN tahun 2017/2018 paket 2 nomor 22
No.

Soal

4

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (aplikasi)

Indikator

:

3.3.7 menentukan nilai fungsi

Diketahui

:

𝑓(𝑥) = 5𝑥 + 3, 𝑓(𝑝) = −7, dan 𝑓(3) = 𝑞

Ditanyakan

:

𝑝+𝑞

yang
bersesuaian

25

Materi yang

:

menentukan nilai fungsi

dibutuhkan

Soal tersebut dapat dengan mudah diselesaikan dengan mensubsitusikan 𝑥 =
𝑝 sehingga menghasilkan −7 serta mensubsitusikan 𝑥 = 3 sehingga nilai 𝑞
dapat diketahui. Langkah selanjutnya yaitu menentukan 𝑝 + 𝑞.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk dapat menguasai KD 3.3, peserta didik perlu dapat mendeskripsikan
dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi (katakata, tabel, grafik, diagram), juga mendeskripsikan dan menyatakan relasi
dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram,
dan persamaan) utamanya dari permasalahan/fenomena kontekstual. Dari
permasalahan/fenomena kontekstual tersebut, peserta didik mengamati
hubungan antar pasangan komponen dari informasi yang diberikan,
menyatakannya dalam berbagai representasi, dan jika memungkinan
menemukan persamaan dan penyelesaian dari permasalahan tersebut.
Setelah Anda mencermati soal-soal UN yang terkait relasi dan fungsi terutama
yang disajikan dalam unit pembelajaran ini, lakukanlah aktivitas berikut untuk
dapat menguasai kompetensi dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang
terkait relasi dan fungsi berikut!
Aktivitas

pembelajaran

di

bawah

ini

adalah

menganalisis

permasalahan/fenomena kontekstual (mencari ada tidaknya hubungan dan
jika ada dilanjutkan menentukan hubungan tersebut berupa fungsi atau
sekedar relasi), merepresentasikan hubungan dalam berbagai bentuk, dan
mendapatkan kesimpulan atau solusi dari masalah kontekstual dengan
menggunakan model discovery learning (model penemuan). Adapun sintak
model discovery learning adalah sebagai berikut.
Fase 1 : Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi masalah)
Fase 3 : Data Collection (Pengumpulan data)
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Fase 4 : Data Processing (Pengolahan data)
Fase 5 : Verification (Pembuktian)
Fase 6 : Generalization (Penarikan kesimpulan)
Detail kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Aktivitas 1
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation (Pemberian 1. Peserta
Rangsangan)

didik

mengamati

mendiskusikan
panjang

Waktu
dan

permasalahan

tulang

manusia

dan

tembakan pistol.
Permasalahan 1 (Harta, Dhoruri, &
Marfuah, 2017: 20):
Para

Antropolog

panjang

tulang

kerangka

menggunakan
tertentu

manusia

dari
untuk

mengestimasi tinggi orang tersebut
semasa hidupnya. Salah satu tulang
tersebut yaitu tulang femur atau
tulang paha (dari pinggul ke lutut).
Untuk mengestimasi tinggi seorang
perempuan

dengan

femur

yang

panjangnya 𝑥, rumus
ℎ(𝑥) = 61,41 + 2,32𝑥
dapat digunakan. Berapakah tinggi
(dalam
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cm)

perempuan

yang

5 menit
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kerangka femurnya 46cm? Apakah
rumus

tersebut merupakan suatu

relasi dan fungsi?

Gambar 4 Penemuan rangka manusia berumur
5000 tahun
Sumber: https://dunia.tempo.co/read/665137/kulittertua-manusia-ditemukan-usia-2-jutatahun/full&view=ok

Permasalahan 2:
Seorang polisi menembakkan pistol
ke atas. Dalam ilmu fisika, ketinggian
suatu

benda

yang

dilempar/ditembakkan ke atas dapat
dirumuskan sebagai fungsi waktu
yaitu ℎ(𝑡) = 𝑉0 𝑡 + 𝑎𝑔𝑡 2 dengan
ℎ =

ketinggian

benda

dari

permukaan tanah (dalam satuan
meter)
𝑡 = waktu (dalam satuan detik atau
second)
𝑉0 = kecepatan awal (dalam satuan
meter per second atau ditulis 𝑚⁄𝑠)
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𝑎 = koefisien
𝑔 = percepatan gravitasi=
10 meter/detik kuadrat = 10 𝑚⁄𝑠 2 .
Rumus di atas belum selesai karena
nilai 𝑎 belum diketahui.
Jika

kecepatan

peluru

saat

ditembakkan
(kecepatan
awal)
adalah 60 𝑚⁄𝑠, maka diperlukan
waktu

2 detik

ketinggian

untuk

100 𝑚.

mencapai
Lengkapilah

rumus di atas!
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

1. Peserta didik mencermati LKPD 1 5 menit
dan permasalahan yang ada dalam
LKPD tersebut
2. Peserta didik

secara kolaboratif

mendiskusikan dan melakukan tanya
jawab terkait pengerjaan LKPD 1,
serta menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan (alat tulis, dsb).
Data Collection
(Pengumpulan data)

1. Peserta

didik secara

kolaboratif 5 menit

mengumpulkan informasi-informasi
yang ada dalam LKPD 1 terkait halhal yang diketahui dan ditanyakan.
2. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 1.
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Data Processing
(Pengolahan data)

1. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

mengolah informasi yang diperoleh menit
untuk menyelesaikan LKPD 1 secara
terurut

Verification
(Pembuktian)

1. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 1

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
2. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas.
3. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
Generalization

1. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 1.

dari

5 menit

hasil

2. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.

Aktivitas 2
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Stimulation (Pemberian 1. Peserta didik tetap dibagi dalam
Rangsangan)

5 menit

beberapa kelompok yang terdiri dari
4-5

orang

yang

sama

dengan

kelompok saat Aktivitas 1.
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2. Peserta didik mendapat LKPD 2 yang
merupakan kelanjutan dari LKPD 1.
LKPD 2 juga akan diselesaikan dalam
kelompok.
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

3. Peserta didik mencermati LKPD 2 5 menit
dan permasalahan yang ada dalam
LKPD tersebut.
4. Peserta didik

secara kolaboratif

mendiskusikan dan melakukan tanya
jawab terkait pengerjaan LKPD 2,
serta menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan

(hasil

pengerjaan

LKPD 1, alat tulis, dsb).
Data Collection
(Pengumpulan data)

5. Peserta

didik

mengumpulkan

secara

kolaboratif 5 menit

informasi-informasi

yang ada dalam LKPD 1 dan 2 terkait
hal-hal yang diketahui dan ditanyakan.
6. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 2.
Data Processing
(Pengolahan data)

7. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

mengolah informasi yang diperoleh menit
untuk menyelesaikan LKPD 2 secara
terurut.

Verification
(Pembuktian)

8. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 2

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
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9. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas.
10. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
Generalization

11. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 2.

dari

5 menit

hasil

12. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.

Aktivitas 3
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation (Pemberian 1. Peserta
Rangsangan)

didik

dibagi

Waktu

menjadi

5 menit

beberapa kelompok yang terdiri dari
4-5 orang. Anggota kelompok dapat
berbeda dengan saat Aktivitas 1 & 2.
2. Sebagian

kelompok

mendapat

LKPD 3 & sebagian kelompok yang
lain mendapat LKPD 4 yang akan
diselesaikan secara berkelompok.
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

3. Peserta

didik

mencermati 5 menit

LKPD 3 & 4 sesuai pembagian dan
permasalahan

yang

ada

dalam

LKPD tersebut.
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4. Peserta didik

secara kolaboratif

mendiskusikan dan melakukan tanya
jawab terkait pengerjaan LKPD 3 & 4,
serta menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan (alat tulis, dsb).
Data Collection
(Pengumpulan data)

5. Peserta

didik secara

kolaboratif 5 menit

mengumpulkan informasi-informasi
yang ada dalam LKPD 3 & 4 terkait
hal-hal

yang

diketahui

dan

ditanyakan.
6. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 3 & 4.
Data Processing
(Pengolahan data)

7. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

mengolah informasi yang diperoleh menit
untuk

menyelesaikan

LKPD 3 & 4

secara terurut.
Verification
(Pembuktian)

8. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 3 & 4

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
9. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas diawali
dengan LKPD 3 dahulu.
10. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
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Generalization

11. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 3 & 4 sesaat setelah
presentasi

untuk

dari

5 menit

hasil

masing-masing

LKPD.
12. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.
13. Peserta didik menarik kesimpulan
apakah hasil pengerjaan LKPD 3 & 4
sudah menyelesaikan permasalahan
yang

diajukan

pada

awal

pembelajaran.

Tabel di atas merupakan contoh alternatif aktivitas pembelajaran relasi dan
fungsi dengan memanfaatkan Lembar Kerja yang ada pada Unit ini. Anda dapat
mengembangkan sendiri aktivitas pembelajaran beserta kelengkapannya
disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di kelas. Adapun Lembar Kerja yang
digunakan pada aktivitas pembelajaran ini adalah sebagai berikut.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Menentukan Perbedaan Relasi dan Bukan Relasi
Tujuan

: dapat menentukan perbedaan relasi dan bukan
relasi

Identitas Mata Pelajaran

: Matematika SMP Kelas VIII Semester 1

Petunjuk:
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota!
2. Bacalah perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja!

Perhatikan fenomena berikut!
Misalkan terdapat 3 orang sahabat, Ari, Bobi, dan Caca. Ari memiliki hobi
berenang, membaca buku, dan olahraga basket. Lalu Bobi hobi main kasti dan
catur. Adapun Caca menyukai membaca buku dan travelling. Antara ketiga
orang tersebut, terlihat adanya hubungan antara orang dengan hobinya.
Keterangan di atas menggambarkan hubungan tiga orang sahabat dengan
hobinya masing-masing.
1.

Cobalah isi tabel berikut yang menggambarkan hubungan Ari, Bobi, dan
Caca dengan hobinya!
Tabel 1 Bentuk 1 penyajian hubungan
Nama

Hobi

Ari
Main Kasti, Catur
Caca
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Tabel 2 Bentuk 2 penyajian hubungan
Nama

Bobi

Hobi
Penyajian hubungan ketiga sahabat tersebut seperti di atas merupakan
penyajian dalam bentuk tabel.
2.

Selain bentuk tabel, hubungan tersebut dapat disajikan dalam bentuk
sebagai berikut. Cobalah lengkapi titik-titik berikut!
{(Ari, Berenang), (Ari, Membaca Buku), (Ari,

...

(Bobi,

)}

...

), (Caca,

...

), (Caca,

...

), (Bobi,

...

),

Uraian di atas menunjukkan sajian hubungan dalam bentuk himpunan
pasangan berurutan.
3.

Misalkan 𝐴 himpunan ketiga orang yang bersahabat tersebut sehingga
𝐴={Ari, Bobi, Caca}, dan 𝐵 himpunan berbagai jenis hobi sehingga
𝐵={Berenang, Membaca Buku, Olahraga Basket, Main Kasti, Catur,
Bermain Bola, Travelling, lain-lain}. Hubungan tersebut juga dapat
disajikan seperti berikut. Lengkapi gambar berikut dengan cara membuat
noktah/titik pada gambar yang menyatakan hubungan antara 𝐴 dan 𝐵!

Gambar 5 Grafik hubungan himpunan A dan B

Gambar

di

atas

merupakan

sajian

hubungan

dalam

bentuk

diagram/grafik Cartesius.
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4.

Coba lanjutkan diagram berikut berdasarkan informasi di atas dengan
cara menghubungkan noktah/titik anggota dari 𝐴 ke 𝐵!
Memiliki hobi

𝑨
Ari

Bobi
Caca

𝑩
Berenang
Membaca Buku
Olahraga Basket
Main Kasti
Catur
Bermain Bola
Travelling
Lain-lain

Gambar 6 Diagram panah himpunan A ke B

Penyajian hubungan ketiga sahabat tersebut seperti di atas merupakan
penyajian dalam bentuk diagram panah.
Apakah semua anggota 𝐴 dapat dipasangkan dengan anggota 𝐵?
Sebaliknya, apakah semua anggota 𝐵 dapat dipasangkan dengan
anggota 𝐴?
Jawab:

Hubungan A ke B sebagaimana demikian disebut relasi. Lebih lanjut, relasi
antara A ke B adalah relasi “memiliki hobi”.
Dengan demikian, kesimpulan apa yang dapat diperoleh terkait pengertian
relasi?
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Jawab:

Himpunan 𝐴 merupakan daerah/himpunan asal (domain) dari relasi 𝐴
ke 𝐵.
Himpunan 𝐵 dinamakan daerah kawan/himpunan target (codomain/
codomain) dari relasi 𝐴 ke 𝐵.
Adapun bagian himpunan 𝐵 yang merupakan hasil relasi 𝐴 ke 𝐵
dinamakan daerah hasil (range).
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Mendefinisikan Fungsi dan Jenisnya
Tujuan

: dapat mendefinisikan fungsi dan jenisnya

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII Semester 1

Petunjuk:
1.

Kerjakan Lembar Kerja 1 terlebih dahulu!

2.

Dengan tetap berkelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota, bacalah
perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja 2!

Perhatikan kembali pembahasan pada Lembar Kerja Peserta Didik 1 terutama
pada sajian bentuk Diagram Panah!
Memiliki hobi

𝑨
Ari

Bobi
Caca

𝑩
Berenang
Membaca Buku
Olahraga Basket
Main Kasti
Catur
Bermain Bola
Travelling
Lain-lain

Gambar 7 Diagram panah hubungan tiga orang sahabat dengan hobinya

Bandingkan dengan relasi berikut!
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Memiliki tanggal lahir

𝑨
Ari

Bobi
Caca

𝑪
25 Mei 2001
2 Februari 2005

Tanggal lain

Gambar 8 Diagram panah hubungan orang dengan tanggal lahirnya

1.

Apa yang membedakan relasi dari domain ke codomain antara contoh
diagram panah pertama dengan yang kedua?
Jawab:

Relasi pada diagram panah yang kedua merupakan suatu fungsi atau
pemetaan. Tetapi jika arah panahnya dibalik untuk kedua diagram panah
di atas, bukan merupakan relasi maupun fungsi.
2.

Dari perbandingan tersebut, apa definisi fungsi?
Jawab:

3.

Apakah setiap relasi merupakan fungsi? Mengapa?
Jawab:
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4.

Selanjutnya di bawah ini disajikan beberapa diagram panah dari fungsi
dan keterangan di bawahnya.

Bijektif
Gambar 9 Jenis-jenis Fungsi
Sumber: https://idschool.net/sma/relasi-dan-fungsi-pengertian-perbedaan-dan-contoh-soal/

Dari beberapa diagram panah di atas, jelaskan pengertian dan contoh dari:
a. Fungsi Injektif/Fungsi Into/Fungsi Satu-satu
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b. Fungsi Surjektif/Fungsi Onto
c. Fungsi Bijektif/Fungsi Korespondensi Satu-satu
Jawab:

Dengan menjawab, pertanyaan di atas, Anda dapat menentukan jenis
hubungan dengan mudah dan lebih cepat.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Menentukan Nilai Fungsi
Tujuan

: menentukan nilai suatu fungsi

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII Semester 1

Petunjuk:
1.

Dengan tetap berkelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota dan bacalah
perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja 3!

2.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kotak yang telah disediakan!

Permasalahan berikut diambil dari Harta, Dhoruri, & Marfuah (2017: 20).
Perhatikan permasalahan berikut!
Para Antropolog menggunakan panjang tulang tertentu dari kerangka
manusia untuk mengestimasi tinggi orang tersebut semasa hidupnya.
Salah satu tulang tersebut yaitu tulang femur atau tulang paha (dari
pinggul ke lutut). Untuk mengestimasi tinggi seorang perempuan
dengan femur yang panjangnya 𝑥, fungsi ℎ(𝑥) = 61,41 + 2,32𝑥 dapat
digunakan. Berapakah tinggi (dalam cm) perempuan yang kerangka
femurnya 46cm?
1.

Tulislah hal yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan di atas!

2.

Mengapa rumus ℎ(𝑥) merupakan suatu fungsi?
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2.

Fungsi ℎ tersebut dapat ditulis ℎ: 𝑥 → ℎ(𝑥) = 61,41 + 2,32𝑥. Apa maksud
dari penulisan fungsi ℎ tersebut? Apa domain dan codomain dari
permasalahan tersebut?

3.

Bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut?
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Merumuskan Bentuk Fungsi
Tujuan

: dapat menentukan bentuk suatu fungsi jika
diberikan data

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII Semester 1

Petunjuk:
1.

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota dan bacalah perintahperintah yang terdapat pada Lembar Kerja 4!

2.

Kerjakan pada kotak yang disediakan pada Lembar Kerja 4!

Perhatikan permasalahan berikut!
Seorang polisi menembakkan pistol ke atas. Dalam ilmu fisika, ketinggian
suatu benda yang dilempar/ditembakkan ke atas dapat dirumuskan sebagai
fungsi waktu yaitu ℎ(𝑡) = 𝑉0 𝑡 + 𝑎𝑔𝑡 2 dengan
ℎ = ketinggian benda dari permukaan tanah (dalam satuan meter)
𝑡 = waktu (dalam satuan detik atau second)
𝑉0 = kecepatan awal (dalam satuan meter per second atau ditulis 𝑚⁄𝑠)
𝑎 = koefisien
𝑔 = percepatan gravitasi= 10 meter/detik kuadrat = 10 𝑚⁄𝑠 2 .
Rumus di atas belum selesai karena nilai 𝑎 belum diketahui.
Jika kecepatan peluru saat ditembakkan (kecepatan awal) adalah 60 𝑚⁄𝑠,
maka diperlukan waktu 2 detik untuk mencapai ketinggian 100 𝑚.
Lengkapilah rumus di atas!

46

Unit Pembelajaran
Relasi dan Fungsi

1.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, tulislah hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan!

2.

Masukkan nilai-nilai yang diketahui dari data ke fungsi ℎ(𝑡) sampai
menemukan nilai dari koefisien 𝑎!

3.

Buatlah kesimpulan mengenai bentuk fungsi permasalahan tersebut!
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C. Bahan Bacaan
Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016
tentang tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk
kelas VIII Kompetensi Dasar (KD) 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan
relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata,
tabel, grafik, diagram, dan persamaan) yang berpasangan dengan KD 4.3
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan
menggunakan berbagai representasi merupakan pasangan KD yang tidak
terpisahkan. KD ini utamanya mencakup materi relasi dan fungsi yang
dibelajarkan ke peserta didik kelas VIII semester 1. Pada KD 3.3, kata kerja
operasionalnya adalah mendeskripsikan dan menyatakan sepintas masuk
dalam dimensi proses kognitif “mengingat” atau C1 pada taksonomi BloomAnderson. Akan tetapi jika dianalisis lebih lanjut, penggabungan kata kerja
operasional tersebut dengan kalimat selanjutnya memberikan arti menuntut
agar peserta didik sampai pada tahap “membuat” berbagai representasi baik
dari relasi maupun fungsi sehingga termasuk dalam dimensi proses kognitif
“mengkreasi” atau C6 dan pada level III (analisis) pada piramida penilaian oleh
Jan de Lange. Demikian juga dengan KD 4.3 yang kata kerja operasionalnya
adalah menyelesaikan yang sepintas masuk dalam dimensi proses kognitif
“menerapkan” atau C2. Jika dipahami lebih lanjut, kata menyelesaikan di sini
dapat pula masuk dalam dimensi kognitif “menganalisis” atau C4 dan pada
level III (analisis) pada piramida penilaian oleh Jan de Lange (Wardhani &
Sumaryanta, 2018: 15, 74) karena sampai pada penentuan penyelesaian dari
suatu permasalahan dimana membutuhkan analisis terhadap permasalahan
tersebut. Dengan demikian, KD tersebut dapat digolongkan ke dalam
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Bahan bacaan

ini disarikan dari Modul Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Mata Pelajaran Matematika SMP Terintegrasi Penguatan
Pendidikan Karakter dan Pengembangan Soal KK E Profesional (Harta,
Dhoruri, & Marfuah, 2017: 11 - 34) dan buku siswa SMP/MTs kelas VIII
semester 1(As’ari, et al.: 76-127).
Peserta didik perlu diarahkan untuk mengembangkan penalarannya dimulai
dari pemahaman sebelumnya terkait mengidentifikasi relasi dari suatu
pasangan himpunan terurut, mengidentifikasi daerah asal, daerah kawan,
mengidentifikasi suatu relasi merupakan fungsi, penyajian relasi dan fungsi
dalam bentuk kata-kata, tabel, pasangan terurut, grafik, diagram panah, dan
persamaan fungsi, mengidentifikasi suatu pemetaan merupakan fungsi,
korespondensi satu-satu, merumuskan fungsi dalam bentuk persamaan dan
menentukan nilai fungsi tersebut, serta menggambar grafik fungsi. Untuk
dapat menguasai kompetensi tersebut, perhatikan permasalahan berikut!

Relasi
Silsilah keluarga adalah suatu bagan/diagram pohon yang menampilkan
hubungan keluarga. Perhatikan silsilah berikut!
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Ahmad+Siti
(Bapak+Ibu)

Dewi+Cahyo
(Istri+Suami/Anak)

Riani

Cinta+Rangga
(Istri/Anak+Suami)

Dian
(Anak)

Sari

Ardi

Sasa

Gambar 10 Silsilah keluarga besar Ahmad dan Siti

Coba Anda perhatikan hubungan kekerabatan dari keluarga Ahmad dan Siti.
Pada bagan tersebut, Ahmad dan Siti memiliki anak Cahyo, Dian, dan Cinta.
Atau, dapat dikatakan pula bahwa Cahyo, Dian, dan Cinta adalah “anak dari”
Ahmad dan Siti. Adapun Riani, Sari, Ardi, dan Sasa adalah “cucu dari” Ahmad
dan Siti.
Jika anak-anak dari Ahmad dan Siti dikelompokkan, misalnya himpunan A,
maka
A = {Cahyo, Dian, Cinta}
Himpunan A adalah himpunan anak-anak dari Ahmad dan Siti.
Adapun apabila keluarga besar dari Ahmad dan Siti dikelompokkan menjadi
himpunan B, maka
B = {Ahmad, Siti, Dewi, Cahyo, Dian, Cinta, Rangga, Riani, Sari, Ardi, Sasa}
Himpunan B adalah himpunan keluarga besar dari Ahmad dan Siti.
Misalkan akan dicari hubungan kekerabatan antara anggota himpunan A ke B
berupa “orangtua dari”. Dengan kata lain, antara anggota himpunan A ke B
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terdapat hubungan (relasi) dengan aturan tertentu “orangtua”. Dari aturan
tersebut, diperoleh jawaban yaitu Cahyo adalah orang tua dari Riani dan Cinta
adalah orangtua dari Sari, Ardi, dan Sasa.
Dengan demikian, relasi adalah aturan hubungan antara anggota himpunan
asal (domain/daerah asal, dalam hal ini himpunan A) ke anggota himpunan
yang lain (codomain/daerah kawan, dalam hal ini himpunan B). Adapun
himpunan hasil dari relasi dengan aturan tertentu tersebut dinamakan range
(daerah hasil). Anggota range tersebut disebut pasangan, hasil, atau bayangan
dari anggota domain.
Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
{(Cahyo, Riani), (Cinta, Sari), (Cinta, Ardi), (Cinta, Sasa)}.
Penyajian hubungan seperti di atas disebut penyajian relasi dalam bentuk
himpunan pasangan berurutan.
Sekarang perhatikan gambar berikut!
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Orangtua dari

𝑩

𝑨
Cahyo
Dian
Cinta

Ahmad
Siti
Dewi
Cahyo
Riani
Dian
Cinta
Rangga
Sari
Ardi
Sasa

Gambar 11 Diagram panah hubungan orangtua dan anaknya

Penyajian relasi seperti di atas merupakan penyajian dalam bentuk diagram
panah. Arah panah menunjukkan arah hubungan “orangtua dari” dari
himpunan A ke B, tetapi belum tentu berlaku sebaliknya.
Selain dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan diagram panah, relasi
dua himpunan tersebut dapat pula disajikan seperti berikut.
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Gambar 12 Grafik Cartesius hubungan orangtua dan anaknya

Penyajian

relasi

tersebut

merupakan

penyajian

dalam

bentuk

diagram/grafik Cartesius.
Masih banyak penyajian relasi selain seperti yang disajikan pada unit
pembelajaran ini. Beberapa penyajian di atas merupakan penyajian yang biasa
digunakan. Anda dapat mempelajari bentuk penyajian yang lain dari berbagai
sumber.
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Fungsi
Perhatikan kembali contoh relasi yang berupa hubungan kekerabatan di
keluarga besar Ahmad dan Siti sebelumnya. Kemudian bandingkan dengan
contoh berikut!
Misalkan himpunan 𝐶 adalah himpunan cucu-cucu dari Ahmad dan Siti.
Adakah relasi antara 𝐶 ke 𝐴? Jika digambarkan dalam diagram panah, relasi
antara 𝐶 ke terlihat sebagai berikut.
anak dari

𝑪

𝑨

Riani

Cahyo

Sari

Dian

Ardi

Cinta

Sasa

Gambar 13 Diagram panah hubungan anak dan orangtuanya

Relasi antara C ke A adalah “anak dari”. Dibandingkan dengan relasi antara A
ke B, maka terdapat perbedaan dimana pada relasi C ke A, semua anggota dari
C dipasangkan ke anggota A. Akan tetapi pada relasi A ke B, tidak semua
anggota dari A dipasangkan ke anggota B. Hubungan seperti pada relasi antara
C ke A merupakan relasi yang khusus, yaitu dinamakan fungsi atau pemetaan.
Jadi setiap anggota dari domain memiliki kawan pada codomain.
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Dengan demikan, fungsi atau pemetaan adalah aturan hubungan antara
antara semua anggota himpunan asal (domain, dalam contoh adalah himpunan
C) ke anggota himpunan lain (codomain, dalam contoh adalah himpunan A).

Jenis Fungsi
Seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, pada suatu fungsi, setiap anggota
dari domain memiliki pasangan pada codomain. Pasangan (bayangan) tersebut
mungkin saja hanya berupa 1 anggota dari codomain, atau bahkan lebih. Bisa
juga range dari fungsi merupakan codomain itu sendiri (semua anggota
codomain menjadi bayangan hasil relasi), atau hanya beberapa anggota
codomain yang merupakan bayangan hasil relasi. Untuk lebih jelasnya,
perhatikan gambar berikut!

Bijektif
Gambar 14 Jenis-jenis Fungsi
Sumber: https://idschool.net/sma/relasi-dan-fungsi-pengertian-perbedaan-dan-contoh-soal/
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Dari beberapa diagram panah di atas, terlihat bahwa untuk masing-masing
jenis fungsi memiliki pengertian tersendiri. Jenis fungsi seperti yang tersebut
di atas adalah:
a. Fungsi Injektif/Fungsi Into/Fungsi Satu-satu
b. Fungsi Surjektif/Fungsi Onto
c. Fungsi Bijektif/Fungsi Korespondensi Satu-satu
Materi ini merupakan bahan pengayaan bagi peserta didik usia SMP dan akan
dipelajari lebih lanjut saat SMA.

Menentukan Bentuk Fungsi
Contoh lain dari fungsi misalnya konversi satuan termometer dari Celcius ke
Fahrenheit. Celcius (C) merupakan satuan dari suhu yang dipakai di Indonesia.
Satuan ini didasari dari titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosferik
standar yaitu 0 derajat dan 100 derajat. Adapun Fahrenheit adalah salah satu
satuan dari suhu selain Celcius, Kelvin, Reamur, dan Rankine. Satuan
Fahrenheit biasa dipakai di Amerika Serikat. Satuan Fahrenheit (F) didasari
dari titik beku 32 derajat (F) dan titik didik air 212 derajat (F) pada tekanan
atmosferik standar.

Gambar 15 Termometer dalam satuan Celcius dan Fahrenheit
Sumber: http://manado.tribunnews.com/2018/11/13/berikut-alasan-amerika-serikat-memilihmenggunakan-gunakan-fahrenheit-ketimbang-celcius

Dari informasi di atas, terlihat antara satuan Celcius dan Fahreinheit memiliki
hubungan yaitu keduanya didasarkan pada titik beku dan didih air, hanya
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berbeda besaran dan jangkauannya. Dengan demikian, setiap perubahan suhu
pada satuan Celcius berakibat pada perubahan suhu pada satuan Fahrenheit.
Setiap suhu pada satuan Celcius memiliki tepat satu pasangan suhu pada
satuan Fahrenheit. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menandakan bahwa
konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit merupakan suatu fungsi
korespondensi satu-satu. Pada satuan Celcius, selisih titik didih dan beku
adalah 100 derajat, sedangkan pada Fahrenheit 180 derajat. Berarti
perbandingan antara selisih titik didih dan beku satuan Celcius dan Fahrenheit
adalah
100 5
=
180 9
Hal ini berarti setiap perubahan 1 derajat Fahrenheit setara dengan
5

perubahan 9 derajat Celcius. Tetapi karena satuan Fahrenheit dimulai dari titik
5

beku air 32 derajat Fahrenheit, maka sebelum dikalikan 9, hasil konversi suhu
dalam Fahrenheit ke Celcius perlu dikurangkan 32 derajat. Dengan demikian,
fungsi suhu dalam °C adalah
suhu dalam °C = (suhu dalam °F − 32) ×

5
9

Lebih lanjut, secara matematis fungsi suhu tersebut dapat ditulis juga
5

𝑓: 𝑥 → 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ ℝ, 𝑓(𝑥) ∈ ℝ, dengan 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 32) × 9

Penulisan di atas menunjukkan daerah asal dan daerah hasil berada dalam
sistem bilangan Real karena besaran suhu (baik dalam derajat Fahrenheit
maupun Celcius) merupakan bilangan Real (dapat berupa bilangan negatif,
positif, desimal, pecahan, dan sebagainya) .
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Menentukan Nilai Fungsi
Perhatikan kembali fungsi suhu yang telah diperoleh.
5

𝑓: 𝑥 → 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ ℝ, 𝑓(𝑥) ∈ ℝ, dengan 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 32) × 9

Misalkan diketahui suhu dalam Fahrenheit adalah 97,7℉ . Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, suhu dalam Celcius merupakan nilai fungsi dari 𝑓(𝑥)
tersebut. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai fungsi dari 𝑓(𝑥)
dengan mensubsitusi 𝑥 dengan 97,7.
𝑓(97,7)

= (97,7 − 32) ×
=

65,7 ×

=

36,5

5
9

5
9

Dengan demikian, nilai fungsi dari 𝑓(𝑥) adalah 36,5.
Atau jika dikembalikan ke permasalahan, suhu 97,7℉ sama dengan 36,5℃.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
1. Soal UN tahun 2015/2016 paket 1 nomor 16

Penyelesaian dari soal di atas adalah C. 12 − 8𝑎.
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui fungsi 𝑓(𝑥) = 8 − 2𝑥.
Ditanyakan hasil dari 𝑓(4𝑎 − 2) yang berarti nilai 𝑥 = 4𝑎 − 2.
Dengan mensubsitusi nilai 𝑥 = 4𝑎 − 2 ke dalam fungsi 𝑓(𝑥) = 8 − 2𝑥 akan
diperoleh hasil dari 𝑓(4𝑎 − 2).
𝑓(4𝑎 − 2)

=
=
=
=

8 − 2(4𝑎 − 2)
8 − (8𝑎 − 4)
8 − 8𝑎 + 4
12 − 8𝑎

Jadi, hasil dari 𝑓(4𝑎 − 2) adalah 12 − 8𝑎.
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2. Soal UN tahun 2015/2016 paket 2 nomor 17

Penyelesaian dari soal di atas adalah A. 81.
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui 𝐴 = {1,2,3,4} dan 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}.
Hal yang ditanyakan yaitu banyaknya pemetaan yang mungkin dari 𝐴 ke 𝐵.
Pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Berdasarkan definisi, pemetaan
(fungsi) adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan 𝐴 tepat
satu anggota pada himpunan 𝐵. Kita dapat menemukan banyaknya pemetaan
dari A ke B dengan cara mendaftar pemetaan yang mungkin atau
menggambarnya dalam diagram panah. Tetapi hal ini mungkin saja tidak
efektif. Untuk itu kita perlu menemukan rumus. Hal ini bisa diperoleh dengan
penyederhanaan kasus. Misalkan diketahui akan dicari pemetaan dari A={1,2}
ke B={a}. Maka akan diperoleh 1 kemungkinan pemetaan dari A ke B.
Namun jika A={1,2} dan B={a,b}, maka akan diperoleh kemungkinan pemetaan
yang disajikan dalam himpunan pasangan berurutan {(1,a),(2,a)}, {(1,a),(2,b)},
{(1,b),(2,a)}, {(1,b),(2,b)}. Dengan demikian ada 4 kemungkinan pemetaan dari
𝐴 ke 𝐵.
Jika A={1,2,3} dan B={a,b}, maka kemungkinan pemetaan dari 𝐴 ke 𝐵 adalah
{(1,a),(2,a),(3,a)}, {(1,a),(2,a),(3,b)}, {(1,a),(2,b),(3,a)}, {(1,b),(2,a),(3,a)},
{(1,a),(2,b),(3,b)}, {(1,b),(2,a),(3,b)}, {(1,b),(2,b),(3,a)}, {(1,b),(2,b),(3,b)}
Dengan demikian Dengan demikian ada 8 kemungkinan pemetaan dari 𝐴 ke 𝐵.

60

Unit Pembelajaran
Relasi dan Fungsi

Dari beberapa penyederhanaan di atas, dapat diduga bahwa jika terdapat
pemetaan dari A ke B dengan A himpunan dengan banyak anggota 𝑝 dan B
himpunan dengan banyak anggota 𝑞, banyaknya pemetaan yang mungkin dari
A ke B adalah 𝑞 𝑝 . Dan jika penyederhanaan kasus diteruskan, maka dugaan
tersebut semakin kuat.
Dengan demikian, untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin
dari dua himpunan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyaknya anggota
himpunan 𝐴 adalah 𝑛(𝐴) = 𝑝 dan banyaknya anggota himpunan 𝐵 adalah
𝑛(𝐵) = 𝑞 maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari 𝐴 ke 𝐵 adalah 𝑞 𝑝 .
Dengan demikian banyaknya pemetaan yang mungkin dari 𝐴 ke 𝐵 adalah 34 =
81.

3. Soal UN tahun 2016/2017 nomor 10

Penyelesaian dari soal di atas adalah B. kurang dari.
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui relasi dari A={1,2,3} ke B={2,3,4,5}.
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Dari diagram terlihat bahwa setiap anggota 𝐴 dipetakan ke anggota 𝐵 dengan
aturan 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑓(𝑎) ∈ 𝐵, 𝑓(𝑎) > 𝑎, tetapi 𝑓(𝑎) bukan faktor dari 𝑎.
Dengan demikian, relasi dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 adalah “kurang dari”.

4. Soal UN tahun 2017/2018 paket 2 nomor 21

Penyelesaian dari soal di atas adalah A. 𝑓(𝑥) = 4(2𝑥 − 3).
Alternatif penyelesaiannya sebagai berikut.
Diketahui fungsi 𝑓 dari 𝐾 ke 𝐿 dengan 𝑓(3) = 12, 𝑓(5) = 28, dan 𝑓(7) = 44.
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Dari keempat pilihan jawaban, hanya pada pilihan jawaban A yang memenuhi
pemetaan 𝐾 ke 𝐿.
Untuk 𝑓(𝑥) = 4(2𝑥 − 3), jika 𝑥 = 3 →
𝑓(3) = 4(2.3 − 3) = 4(6 − 3) = 4.3 = 12.
Untuk 𝑓(𝑥) = 4(2𝑥 − 3), jika 𝑥 = 5 →
𝑓(5) = 4(2.5 − 3) = 4(10 − 3) = 4.7 = 28.
Untuk 𝑓(𝑥) = 4(2𝑥 − 3), jika 𝑥 = 7 →
𝑓(7) = 4(2.7 − 3) = 4(14 − 3) = 4.11 = 48.
Adapun pada pilihan jawaban B, C, dan D, jika nilai 𝑥 adalah 3 maka 𝑓(𝑥)=0,
dimana tidak sesuai dengan pemetaan.
Dengan demikian, rumus fungsi dari K ke L adalah 𝑓(𝑥) = 4(2𝑥 − 3).

5. Soal UN tahun 2017/2018 paket 2 nomor 22

Penyelesaian dari soal di atas adalah B. 16.
Alternatif penyelesaiannya sebagai berikut.
Diketahui 𝑓(𝑥) = 5𝑥 + 3, 𝑓(𝑝) = −7, dan 𝑓(3) = 𝑞.
Hal yang ditanyakan adalah 𝑝 + 𝑞.
Karena 𝑓(𝑥) = 5𝑥 + 3, maka
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𝑓(𝑝) = 5𝑝 + 3 = −7 → 𝑝 = −2
𝑓(3) = 5.3 + 3 = 𝑞 → 𝑞 = 18
Dengan demikian nilai 𝑝 + 𝑞 = −2 + 18 = 16.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Dalam UN untuk KD 3.3 dan 4.3, soal yang diujikan sebetulnya belum
merupakan soal HOTS karena menguji level proses kognitif C3 (menerapkan)
ke bawah sehingga masih tergolong soal Lower Order Thingking Skill (LOTS).
Soal-soal yang diujikan masih menguji kemampuan peserta didik hanya dalam
mengetahui, memahami, dan juga menerapkan rumus untuk menyelesaikan
soal, belum sampai pada tahap kemampuan menganalisis, mengevaluasi,
ataupun mengkreasi.
Walaupun begitu, disebabkan tuntutan jaman, soal HOTS mulai disisipkan
sebagai soal UN. Bukan tidak mungkin ke depan, soal UN terkait relasi dan
fungsi akan dibuat sebagai soal HOTS. Akibatnya, peserta didik perlu disiapkan
untuk menghadapi, membiasakan diri, dan menyelesaikan soal-soal bertipe
HOTS. Guru juga perlu mampu mengembangkan soal bertipe HOTS khususnya
untuk materi relasi dan fungsi.
Pengembangan soal HOTS tersebut bisa dikembangkan dari ide original
sendiri atau mengubah dari yang masih bertipe soal LOTS menjadi soal HOTS
dengan cara misalnya mengubah konteks soal menjadi yang tidak familiar
dihadapi peserta didik, mengubah hal yang ditanyakan sehingga menuntut
untuk melakukan analisa lebih lanjut, dan sebagainya. Sebagai contoh soal
HOTS, permasalahan yang dibahas dalam bagian Bahan Bacaan pada unit
pembelajaran ini dapat diubah dan dikembangkan menjadi soal HOTS dengan
cara misalnya mengubah konteks soal menjadi yang tidak familiar dihadapi
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peserta didik, mengubah hal yang ditanyakan sehingga menuntut untuk
melakukan analisa lebih lanjut, dan sebagainya.
Perhatikan soal UN tahun 2015/2016 paket 1 nomor 16 berikut!

Soal tersebut belum merupakan soal HOTS karena dapat diselesaikan dengan
mudah yaitu hanya dengan mensubsitusi nilai 𝑥 = 4𝑎 − 2 ke dalam fungsi
𝑓(𝑥) = 8 − 2𝑥 tanpa harus melakukan penalaran yang lebih lanjut.
Coba sekarang bandingkan dengan soal di bawah ini yang dituliskan dalam
kartu soal berikut!

65

66

Unit Pembelajaran
Relasi dan Fungsi

Soal yang tertuang dalam kartu soal tersebut merupakan pengubahan dengan
cara mengubah konteks soal menjadi tidak familiar bagi peserta didik. Soal
tersebut sebenarnya merupakan fungsi komposisi yang belum dibelajarkan ke
peserta didik jenjang SMP. Akan tetapi soal tersebut masih dapat diselesaikan
dengan cara yang sudah dibelajarkan ke peserta didik jenjang SMP dengan
menggunakan penalaran dengan tetap digunakan untuk mengukur
kompetensi dasar yang sama. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita hanya
perlu mengubah bentuk fungsi ke bentuk 3𝑎 + 1 sehingga 𝑓(3𝑎 + 1) =
−2(3𝑎 + 1) + 8. Dengan demikian, akan dapat disimpulkan bahwa 𝑓(𝑥) =
−2𝑥 + 8 sehingga 𝑓(3) = 2.
Soal tersebut dapat dianggap sebagai soal HOTS bagi peserta didik jenjang
SMP karena membutuhkan penalaran dalam penyelesaiannya. Tetapi jangan
terus dianggap bahwa untuk mengembangkan soal HOTS jenjang SMP harus
mengaitkan materi yang belum dibelajarkan ke peserta didik jenjang SMP.
Anda dapat mengaitkan soal dengan materi yang belum dibelajarkan jika soal
tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara yang sudah dipelajari peserta
didik dan dengan bernalar, bukan dengan cara yang belum dipelajari (atau
jenjang selanjutnya). Ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan
soal HOTS.
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KESIMPULAN
Relasi

adalah

aturan

hubungan

antara

anggota

himpunan

asal

(domain/daerah asal, dalam hal ini himpunan 𝐴) ke anggota himpunan yang
lain (codomain/daerah kawan, dalam hal ini himpunan 𝐵). Adapun himpunan
hasil dari relasi dengan aturan tertentu tersebut dinamakan range (daerah
hasil). Anggota range tersebut disebut pasangan, hasil, atau bayangan dari
anggota domain. Relasi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi/kata-kata,
tabel, himpunan pasangan berurutan, gambar/diagram panah, diagram
Cartesius, persamaan (khususnya jika berupa fungsi), dan sebagainya.
Fungsi atau pemetaan merupakan relasi yang khusus. Fungsi atau pemetaan
adalah aturan hubungan antara antara semua anggota himpunan asal (domain,
dalam contoh adalah himpunan 𝐶) ke anggota himpunan lain (codomain,
dalam contoh adalah himpunan 𝐴). Jenis fungsi yaitu fungsi injuktif/into/satusatu, surjektif/onto, dan bijektif (korespondensi satu-satu).
Dalam menentukan bentuk fungsi, perlu diperhatikan domain dan codomainnya dan aturan hubungan antara anggota domain dengan range. Nilai fungsi
dapat diperoleh dengan mensubsitusikan setiap anggota dari domain ke
fungsi. Nilai fungsi menjadi penyelesaian dari permasalahan.
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UMPAN BALIK
Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Pembelajaran Relasi dan Fungsi
bersama kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
discovery learning atau pembelajaran penemuan. Adapun aktivitas dan lembar
kerja pada unit pembelajaran ini hanya sebagai contoh saja. Bapak dan ibu
guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan lebih baik disesuaikan
dengan kondisi peserta didik di kelas dan sumber daya yang dimiliki. Sebagai
bahan refleksi dalam mempelajari unit pembelajaran ini, cobalah Anda
pikirkan apa yang sudah dipelajari, apakah semua aktivitas pembelajaran
sudah dapat dikerjakan dengan baik, pada bagian yang mana yang belum
dipahami, kesulitan terbesar apa yang dialami dalam mempelajari unit
pembelajaran ini, apakah sudah dapat mengembangkan pembelajaran dan
soal-soal bertipe HOTS sebagai bahan pembelajaran, mendapatkan ide sebagai
bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, manfaat apa yang sudah
diperoleh, serta tindak lanjut apa yang perlu dilakukan setelah ini!
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Persamaan Garis Lurus merupakan bagian dari Paket Unit
Pembelajaran

Aljabar

untuk

Program

Peningkatan

Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis

Zonasi

Mata

Pelajaran

Matematika

Sekolah

Menengah

Pertama (SMP), selain relasi dan fungsi. Unit pembelajaran dikembangkan
dari hasil pemetaan kompetensi dasar kurikulum 2013, pemetaan kompetensi
inti guru sesuai permendiknas nomor 16/2007 yang sudah terpetakan dalam
10 modul PKB Guru, serta analisis soal Ujian Nasional (UN).
Unit Pembelajaran Persamaan Garis Lurus dapat digunakan guru untuk
meningkatkan kompetensi terkait persamaan garis lurus. Adapun aktivitas
pembelajaran yang ada pada unit ini dapat digunakan baik untuk guru maupun
peserta didik.
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Unit ini terdiri dari kompetensi dasar, target kompetensi dan indikator
pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-soal UN terkait, bahan
pembelajaran sesuai KD (yang berisi bahan bacaan, aktivitas pembelajaran,
dan lembar kerja peserta didik), pengembangan penilaian (yang berupa
pembahasan soal-soal dan mengembangkan soal HOTS), Kesimpulan, serta
umpan balik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.4 menganalisis fungsi

1. menganalisis fungsi

linear (sebagai persamaan

linear (sebagai

garis lurus) dan

persamaan garis lurus)

menginterpretasikan

dihubungkan dengan

grafiknya yang

masalah kontekstual

dihubungkan dengan
masalah kontekstual

VIII

2. menginterpretasikan
grafik fungsi linear
(sebagai persamaan garis
lurus) yang dihubungkan
dengan masalah
kontekstual

KD KETERAMPILAN
4.4 menyelesaikan

1. menyelesaikan

masalah kontekstual yang

masalah kontekstual yang

berkaitan dengan fungsi

berkaitan dengan fungsi

linear sebagai persamaan

linear sebagai persamaan

garis lurus

garis lurus

VIII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.4.1 Menggambar grafik persamaan garis lurus sebagai fungsi linear
Indikator Kunci
3.4.2 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) untuk dapat
menentukan gradien suatu persamaan garis lurus jika diketahui dua
titik yang dilaluinya dari permasalahan kontekstual
3.4.3 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) untuk dapat
menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan suatu
titik pada garis tersebut
3.4.4 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) untuk dapat
menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik pada garis
tersebut
3.4.5 Menginterpretasikan grafik fungsi linear (sebagai persamaan garis
lurus)

dari

permasalahan

kontekstual

untuk

menemukan

penyelesaiannya
4.4.1 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi
linear sebagai persamaan garis lurus
Indikator Pengayaan
4.4.2 Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang bertipe soal HOTS yang
berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Penentuan Kemiringan Atap Rumah
Dalam membangun atap rumah dengan genteng, kita perlu memperhitungkan
kemiringannya. Jika terlalu curam, maka genteng rumah lebih sulit dipasang
dan rentan melorot/jatuh. Tetapi jika terlalu landai, maka air hujan berpotensi
masuk ke dalam rumah terutama saat terjadi angin dari arah depan atap.

Gambar 1 Atap rumah
Sumber: http://www.atsunday.com/2013/06/cara-mudah-mengukur-kemiringan-atap.html

Dari beberapa pengalaman tukang dan pengembang rumah, biasanya standar
kemiringan atap disyaratkan antara 30 sampai 40. Pernahkah Anda
memikirkan kemiringan atap rumah yang Anda tinggali? Apakah sudah
memenuhi standar yang ditetapkan tersebut? Biasanya untuk dapat
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menentukan besar sudut kemiringan tangga atau atap rumah digunakan alat
semisal busur derajat atau klinometer. Tetapi bagaimana jika Anda tidak
memiliki peralatan tersebut dan hanya memiliki alat meter ukur (tape
measure)?

Gambar 2 Meter ukur (kadang juga disebut “meteran”)
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Meter_Ukur

Untuk dapat menentukan kemiringan atap rumah atau tangga dengan meter
ukur, Anda perlu memahami konsep gradien yang merupakan bagian dari
konsep persamaan garis lurus.

B. Pemilihan Pompa Air
Dalam membeli mesin pompa air, seharusnya juga diperhatikan debit air yang
dipancarkan dan ukuran penampung/tangki/tandon air (dalam istilah
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Belanda disebut watertoren) yang dimiliki, selain daya listrik yang dibutuhkan,
ukuran pipa, maupun pelayanan purna jual. Setiap pompa air memiliki
kemampuan yang berbeda-beda. Jika kemampuan memancarkan air terlalu
kecil, maka waktu yang diperlukan menjadi lama.
Andaikan terdapat beberapa mesin pompa air yang memiliki kemampuan
memancarkan air dengan debit yang berbeda dan diasumsikan faktor lainnya
sama, maka dari sisi keefektifan dan keefisienan tentu kita seharusnya
memilih mesin pompa air yang memiliki kemampuan memancarkan air yang
paling besar.

Gambar 2 Instalasi pompa air
Sumber: https://optimisteknik.files.wordpress.com/2010/08/instl_air_smr_perumahan.jpg

Misalkan Bu Naura memiliki sebuah pompa air merk X dan tandon air dengan
kapasitas 1000 liter. Dengan asumsi debit air tetap dan pada awalnya tandon
air kosong, setelah 5 menit dinyalakan ternyata tandon air terisi 140 liter air.
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Berapa liter banyak air dalam tandon air jika mesin pompa dioperasikan
selama 27 menit tanpa henti? Berapa lama seharusnya tandon air dapat penuh
terisi dengan air sejak dari kosong sampai penuh?
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SOAL-SOAL UN

Soal Ujian Nasional (UN) terkait persamaan garis lurus selalu muncul terutama
pada tiga tahun terakhir. Bahkan dalam satu paket soal terdapat lebih dari satu
soal yang berkaitan dengan permasalahan ini. Berikut contoh soal-soal UN
yang berkaitan dengan persamaan garis lurus pada Kompetensi Dasar (KD)
3.4 menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan
menginterpretasikan

grafiknya

yang

dihubungkan

dengan

masalah

kontekstual dan 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Dengan disajikannya soalsoal ini diharapkan dapat menjadi gambaran tipe soal UN yang berkaitan
dengan persamaan garis lurus dan dapat membantu dalam penyelesaiannya.
Soal terkait persamaan garis lurus selalu muncul pada UN Matematika SMP
tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal UN berikut!
1. Soal UN tahun 2016/2017 nomor 12
No.

Soal

1

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4.3 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) untuk
dapat menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan
suatu titik pada garis tersebut

Diketahui

: •
•

Ditanyakan

:

Salah satu titik yang dilalui garis yaitu titik (−2,3)
Gradien garis −3

persamaan garisnya
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Materi yang
dibutuhkan

:

persamaan garis lurus jika diketahui satu titik pada garis tersebut dan
gradiennya

Soal tersebut terkait Kompetensi Dasar (KD) kelas VIII 3.4 menganalisis fungsi
linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual pada Kurikulum 2013. Untuk
dapat menjawab soal diperlukan kemampuan untuk menentukan persamaan
garis lurus jika diketahui satu titik pada garis tersebut dan gradiennya.
Informasi yang diketahui pada soal adalah satu titik yang terletak pada suatu
garis lurus yang akan dicari persamaan garisnya pada bidang koordinat
Cartesius. Selain itu juga diketahui besar gradien atau nilai yang menunjukkan
besar dan arah kemiringan garis tersebut. Kedua informasi tersebut diolah
sehingga mendapatkan suatu fungsi linear 𝑓(𝑥) = 𝑦 yang merupakan
persamaan garis lurus yang dimaksud.
Selanjutnya, soal UN Matematika SMP tahun 2017/2018 paket 1 nomor 23 dan
24 juga terkait dengan KD kelas VIII 3.4 “menganalisis fungsi linear (sebagai
persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan
dengan masalah kontekstual” khususnya terkait dengan persamaan dua garis
yang saling tegak lurus.
2. Soal UN tahun 2017/2018 paket 1 nomor 23
No.

Soal

2

Identifikasi
Level
Kognitif
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:

L3 (Penalaran)
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Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4.2 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) untuk
dapat menentukan gradien suatu persamaan garis lurus jika diketahui
dua titik yang dilaluinya dari permasalahan kontekstual

Diketahui

:

garis 𝑎 dengan kemiringan tertentu yang bisa dibayangkan terletak
pada sistem koordinat Cartesius

Ditanyakan

:

gradien garis yang tegak lurus garis 𝑎

Materi yang
dibutuhkan

: •
•
•

sistem koordinat Cartesius
gradien garis lurus
gradien garis yang tegak lurus garis lain

3. Soal UN tahun 2017/2018 paket 1 nomor 24
No.

Soal

3

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4.4 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus)
untuk dapat menentukan persamaan garis lurus jika diketahui
dua titik pada garis tersebut

Diketahui

: •
•
•
•
•

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

: •

garis 𝑔 yang merupakan garis lurus dengan kemiringan
tertentu pada sistem koordinat Cartesius yang memotong
sumbu-𝑥 dan 𝑦
perpotongan garis 𝑔 dengan sumbu-𝑥 di titik (−25,0)
perpotongan garis 𝑔 dengan sumbu-𝑦 di titik (0, −20)
garis 𝑘 yang merupakan garis lurus yang tegak lurus garis 𝑔
garis 𝑘 berpotongan dengan garis 𝑔 di titik (0, −20)

Koordinat titik potong garis 𝑘 dengan sumbu-𝑥
penentuan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui
garis tersebut
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•
•

gradien garis yang tegak lurus garis lainnya
persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu
titik yang dilaluinya

Kedua soal tersebut berkaitan dengan sifat gradien dua garis lurus yang saling
tegak lurus. Informasi yang diketahui pada soal UN tahun 2017/2018 nomor
23 adalah gambar suatu garis dengan kemiringan tertentu. Dari gambar yang
ditampilkan dapat dibayangkan sumbu koordinat sehingga dapat diketahui
koordinat dua titik pada garis. Dengan demikian gradien garis dapat
ditentukan. Hal yang ditanyakan pada soal yaitu gradien garis yang tegak lurus
dengan garis tersebut.
Adapun informasi yang diketahui pada soal UN tahun 2017/2018 paket 1
nomor 24 adalah dua titik yang terletak pada suatu garis yang memotong
sumbu- 𝑥 dan 𝑦 di kedua titik tersebut. Selain itu juga diketahui adanya satu
garis lain yang tegak lurus dengan garis pertama tersebut. Garis kedua juga
memotong salah satu sumbu koordinat pada titik yang sama dengan
perpotongan garis pertama dengan salah satu sumbu koordinatnya. Soal
nomor 24 menanyakan koordinat titik potong garis kedua dengan salah satu
sumbu koordinat yaitu sumbu-𝑥.
Untuk dapat menyelesaikan kedua soal tersebut, Anda sebelumnya harus
menentukan gradien garis pertama dan selanjutnya dengan sifat gradien dua
garis yang tegak lurus Anda menentukan gradien garis kedua. Pada soal nomor
23, penyelesaian soal berhenti setelah diketahui gradien garis kedua. Adapun
untuk soal nomor 24, proses penyelesaian dilanjutkan dengan menentukan
persamaan garis kedua yang diketahui satu titik yang dilewati dan gradien
garis kedua. Khusus untuk nomor 24, dari persamaan garis kedua ditentukan
titik potong dengan sumbu-𝑥 dengan memasukkan nilai 𝑦 = 0 pada
persamaan garis kedua.
4. Soal UN tahun 2015/2016 paket 2 nomor 21

88

Unit Pembelajaran
Persamaan Garis Lurus

Adapun soal UN tahun 2015/2017 paket 2 nomor 21 merupakan soal kelas
VIII yang merupakan aplikasi penggunaan persamaan garis lurus untuk
menyelesaikan permasalahan kontekstual. Soal ini berkaitan dengan KD
4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear
sebagai persamaan garis lurus. Untuk dapat menjawab soal diperlukan
kemampuan untuk menentukan gradien suatu garis. Anda juga perlu
menggunakan teorema pythagoras untuk mencari tinggi tembok sebelumnya.
No.

Soal

4

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L3 (penalaran)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang bertipe soal HOTS
yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus

Diketahui

:

tangga yang bersandar di tembok membentuk segitiga siku-siku
panjang Hipotenusa (sisi miring) adalah 10 m
panjang salah satu kaki segitiga adalah 6 m

Ditanyakan

:

kemiringan (gradien) tangga terhadap dinding tembok

Materi yang
dibutuhkan

:

teorema pythagoras, penentuan gradien garis jika diketahui dua titik
yang dilalui garis

Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, sebelumnya harus ditentukan tinggi
tembok terlebih dahulu menggunakan teorema pythagoras. Setelah itu,
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dengan dibayangkan permukaan tanah sebagai sumbu-𝑥, dinding tembok
sebagai sumbu-𝑦, tangga sebagai garis misal dinamai garis 𝑔, dan pertemuan
dinding tembok dengan permukaan tanah sebagai titik 𝑂(0,0) pada sistem
koordinat Cartesius, Anda dapat menentukan dua titik yang merupakan
perpotongan garis 𝑔 dengan sumbu-𝑥 dan 𝑦. Dengan menggunakan konsep
penentuan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui garis tersebut,
Anda dapat menentukan kemiringan tangga terhadap dinding tembok.
Sebenarnya terdapat cara yang lebih mudah dan singkat untuk menentukan
kemiringan tangga tersebut. Cara tersebut akan ditemukan jika Anda sudah
menguasai konsep dasar dari penentuan gradien garis jika diketahui dua titik
yang dilalui suatu garis. Bagaimanakah cara tersebut menurut Anda?
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi Dasar (KD) 3.4 menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan
garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual yang berpasangan dengan KD 4.4 menyelesaikan
masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear merupakan
pasangan KD yang tidak terpisahkan. Untuk dapat menguasai KD 3.4 dan 4.4,
peserta didik perlu dapat menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis
lurus, utamanya dari permasalahan kontekstual. Selanjutnya peserta didik
menginterpretasi grafik dari persamaan garis tersebut untuk dapat
menghubungkannya kembali pada permasalahan kontekstual yang pada
akhirnya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Setelah Anda mencermati soal-soal UN yang terkait persamaan garis lurus
terutama yang disajikan dalam unit ini, lakukanlah aktivitas berikut untuk
dapat menguasai kompetensi dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang
terkait fungsi linear berikut!
Aktivitas pembelajaran di bawah ini adalah menganalisis fungsi linear
(sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang
dihubungkan dengan masalah kontekstual dan pada akhirnya dapat
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear
sebagai persamaan garis lurus dengan menggunakan model discovery learning
(model penemuan). Adapun sintak model discovery learning adalah sebagai
berikut.
Fase 1 : Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Fase 2 : Problem Statement (Identifikasi masalah)
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Fase 3 : Data Collection (Pengumpulan data)
Fase 4 : Data Processing (Pengolahan data)
Fase 5 : Verification (Pembuktian)
Fase 6 : Generalization (Penarikan kesimpulan)
Detail kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Aktivitas 1
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation (Pemberian 1. Peserta
Rangsangan)

didik

mengamati

mendiskusikan

Waktu
dan

permasalahan

kemiringan atap rumah dan debit
pompa air.
Permasalahan 1:
Dalam

membangun

atap

rumah

dengan

genteng,

kita

perlu

memperhitungkan

kemiringannya.

Jika terlalu curam, maka genteng
rumah lebih sulit dipasang dan
rentan melorot/jatuh. Tetapi jika
terlalu

landai,

maka

air

hujan

berpotensi masuk ke dalam rumah
terutama saat terjadi angin dari arah
depan atap.
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Gambar 3 Atap rumah
Sumber: http://www.atsunday.com/2013/06/caramudah-mengukur-kemiringan-atap.html

Dari beberapa pengalaman tukang
dan pengembang rumah, biasanya
standar kemiringan atap disyaratkan
antara 30 sampai 40. Pernahkah
Anda memikirkan kemiringan atap
rumah yang Anda tinggali? Apakah
sudah

memenuhi

standar

yang

ditetapkan tersebut? Biasanya untuk
dapat

menentukan

besar

sudut

kemiringan tangga atau atap rumah
digunakan alat semisal busur derajat
atau klinometer. Tetapi bagaimana
jika Anda tidak memiliki peralatan
tersebut dan hanya memiliki alat
meter ukur (tape measure)?
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Selain

itu

peserta

mendiskusikan

didik

juga

permasalahan

pengisian tandon air.
Permasalahan 2:
Bu Naura memiliki sebuah pompa air
merk X dan tandon air dengan
kapasitas 1000 liter. Dengan asumsi
debit air tetap dan pada awalnya
tandon air kosong, setelah 5 menit
dinyalakan ternyata tandon air terisi
140 liter air. Berapa liter banyak air
dalam tandon air jika mesin pompa
dioperasikan selama 27 menit tanpa
henti?

Berapa

lama

seharusnya

tandon air dapat penuh terisi dengan
air sejak dari kosong sampai penuh?
2. Peserta

didik

dibagi

menjadi

beberapa kelompok yang terdiri dari
4-5 orang.
3. Peserta didik mendapat Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD) 1 yang
akan

diselesaikan

secara

berkelompok.
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

1. Peserta didik mencermati LKPD 1 5 menit
dan permasalahan yang ada dalam
LKPD tersebut
2. Peserta didik

secara kolaboratif

mendiskusikan dan melakukan tanya
jawab terkait pengerjaan LKPD 1,
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serta menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan

(kertas

berpetak,

penggaris, alat tulis, dsb).
Data Collection
(Pengumpulan data)

1. Peserta

didik secara

kolaboratif 5 menit

mengumpulkan informasi-informasi
yang ada dalam LKPD 1 terkait halhal yang diketahui dan ditanyakan.
2. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 1.
Data Processing
(Pengolahan data)

1. Peserta didik secara kolaboratif mengolah 10
informasi

yang

diperoleh

untuk menit

menyelesaikan LKPD 1 secara terurut
Verification
(Pembuktian)

1. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 1

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
2. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas.
3. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
Generalization

1. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 1.

dari

5 menit

hasil

2. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.
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3. Peserta didik menarik kesimpulan
apakah hasil pengerjaan LKPD 1
sudah menyelesaikan permasalahan
yang

diajukan

pembelajaran

dan

pada

awal

jika

belum

dilanjutkan langkah selanjutnya.

Aktivitas 2
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Stimulation (Pemberian 1. Peserta didik tetap dibagi dalam
Rangsangan)

5 menit

beberapa kelompok yang terdiri dari
4-5

orang

yang

sama

dengan

kelompok saat Aktivitas 1.
2. Peserta didik mendapat LKPD 2 yang
merupakan kelanjutan dari LKPD 1
untuk menyelesaikan permasalahan
yang disajikan pada LKPD 1. LKPD 2
juga

akan

diselesaikan

dalam

kelompok.
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

3. Peserta didik mencermati LKPD 2 5 menit
dan permasalahan yang ada dalam
LKPD tersebut
4. Peserta didik

secara kolaboratif

mendiskusikan dan melakukan tanya
jawab terkait pengerjaan LKPD 2,
serta menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan
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(hasil

pengerjaan
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LKPD 1, kertas berpetak, penggaris,
alat tulis, dsb).
Data Collection
(Pengumpulan data)

5. Peserta

didik secara

kolaboratif 5 menit

mengumpulkan informasi-informasi
yang ada dalam LKPD 1 dan 2 terkait
hal-hal

yang

diketahui

dan

ditanyakan.
6. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 2.
Data Processing
(Pengolahan data)

7. Peserta didik secara kolaboratif mengolah 10
informasi

yang

diperoleh

untuk menit

menyelesaikan LKPD 2 secara terurut.
Verification
(Pembuktian)

8. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 2

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
9. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas.
10. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
Generalization

11. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 2.

dari

5 menit

hasil

12. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.
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13. Peserta didik menarik kesimpulan
apakah hasil pengerjaan LKPD 2
sudah menyelesaikan permasalahan
yang

diajukan

pada

awal

pembelajaran.

Aktivitas 3
Alokasi
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation (Pemberian 1. Peserta
Rangsangan)

didik

dibagi

Waktu

menjadi

5 menit

beberapa kelompok yang terdiri dari
4-5 orang. Anggota kelompok dapat
berbeda dengan saat Aktivitas 1 & 2.
2. Sebagian

kelompok

mendapat

LKPD 3 & sebagian kelompok yang
lain mendapat LKPD 4 yang akan
diselesaikan secara berkelompok.
Problem Statement
(Identifikasi masalah)

3. Peserta

didik

mencermati 5 menit

LKPD 3 & 4 sesuai pembagian dan
permasalahan

yang

ada

dalam

LKPD tersebut.
4. Peserta didik
mendiskusikan

secara kolaboratif
dan

melakukan

tanya jawab

terkait

pengerjaan

LKPD 3 & 4,

serta

menyiapkan

bahan-bahan

yang

dibutuhkan

(penggaris, alat tulis, dsb).
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Data Collection
(Pengumpulan data)

5. Peserta

didik

secara

mengumpulkan

kolaboratif 5 menit

informasi-informasi

yang ada dalam LKPD 3 & 4 terkait halhal yang diketahui dan ditanyakan.
6. Peserta

didik

mendiskusikan

informasi-informasi

lain

yang

mungkin dapat digunakan untuk
menyelesaikan LKPD 3 & 4.
Data Processing
(Pengolahan data)

7. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

mengolah informasi yang diperoleh menit
untuk

menyelesaikan

LKPD 3 & 4

secara terurut
Verification
(Pembuktian)

8. Peserta

didik secara

kolaboratif 10

melakukan pembuktian kebenaran menit
penyelesaian

LKPD 3 & 4

dengan

merunut kembali langkah-langkah
yang telah dilakukan.
9. Peserta

didik

secara

kelompok

menyajikan hasil diskusi kepada
kelompok lain di depan kelas diawali
dengan LKPD 3 dahulu.
10. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan terhadap hasil presentasi.
Generalization

11. Peserta didik secara bersama-sama

(Penarikan

menarik

kesimpulan

dari

Kesimpulan)

pengerjaan LKPD 3 & 4 sesaat setelah

5 menit

hasil

presentasi untuk masing-masing LKPD.
12. Peserta didik mendapat penguatan
terkait kesimpulan yang telah dibuat
secara bersama-sama.
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13. Peserta didik menarik kesimpulan
apakah hasil pengerjaan LKPD 3 & 4
sudah menyelesaikan permasalahan
yang diajukan pada awal LKPD 3 & 4.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Menentukan Gradien Garis Lurus
Tujuan

: dapat menentukan gradien garis lurus

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII

Petunjuk:
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota!
2. Bacalah perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja!
3. Kerjakan pada kertas berpetak!
Perhatikan Soal UN tahun 2017/2018 paket 1 nomor 23!

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, awalnya Anda harus menentukan
gradien dari garis 𝑎. Untuk itu, kerjakan langkah-langkah berikut pada kertas
berpetak!
1.

Tulis hal yang diketahui dari soal!

2.

Tulis hal yang ditanyakan dari soal!

3.

Bayangkan garis 𝑎 terletak di sistem koordinat Cartesius!
Lukis sumbu-𝑥 dan 𝑦 sedemikian sehingga terlihat sistem koordinat
Cartesius yang memuat sumbu-𝑥, sumbu-𝑦, dan garis 𝑎!
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4.

Tentukan koordinat dua titik yang dilalui garis 𝑎 dan tulislah pada bidang
koordinat Cartesius yang telah dibuat!

5.

Bayangkan sebuah segitiga siku-siku yang kedua titik sudut yang berada
sisi miringnya terletak pada garis 𝑎 dan lukislah menggunakan bolpoint
dengan warna tinta yang lain!

6.

Namai kedua titik tersebut dengan 𝐴 dan 𝐵 dengan koordinat 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 )
dan 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 )!

7.

Tentukan panjang sisi tegak segitiga dengan cara mengurangkan 𝑦2
dengan 𝑦1 ! Tentukan juga panjang sisi mendatar segitiga dengan cara
mengurangkan 𝑥2 dengan 𝑥1 ! Satu kotak diasumsikan sebagai satu satuan.

8.

Bandingkan panjang sisi tegak dengan sisi mendatarnya!
𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐠𝐚𝐤
𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐬𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫

9.

Jika panjang sisi tegak segitiga dihitung dengan mengurangkan 𝑦1 dengan
𝑦2 dan panjang sisi mendatar segitiga dengan cara mengurangkan 𝑥1
dengan 𝑥2 , bagaimana perbandingan panjang sisi tegak dengan sisi
mendatarnya?

10. Nilai perbandingan itulah yang dinamakan gradien atau nilai
kemiringan garis 𝑎. Gradien sering dilambangkan dengan 𝒎.
Tulislah rumus umum 𝒎 menggunakan (𝑥1 , 𝑦1 ) dan (𝑥2 , 𝑦2 )!
Dengan menyelesaikan langkah-langkah di atas, Anda telah berhasil
menentukan gradien dari garis 𝒂. Akan tetapi Anda belum menyelesaikan soal
UN tersebut karena yang ditanyakan adalah gradien dari garis yang tegak
lurus garis 𝒂. Untuk itu, lanjutkan kerjakan Lembar Kerja berikutnya!
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Menentukan Gradien Garis yang Tegak Lurus dengan Garis yang Lain
Tujuan

: dapat menentukan gradien garis yang tegak
lurus dengan garis yang lain

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII

Petunjuk:
1.

Kerjakan Lembar Kerja 1 terlebih dahulu!

2.

Dengan tetap berkelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota, bacalah
perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja 2!

3.

Kerjakan pada kertas berpetak!

Perhatikan kembali Soal UN tahun 2017/2018 paket 1 nomor 23 dan hasil
pengerjaan Lembar Kerja 1!

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, setelah Anda menentukan
gradien dari garis 𝑎, Anda perlu menentukan gradien garis yang tegak lurus
garis 𝑎. Untuk itu, kerjakan langkah-langkah berikut pada kertas berpetak!
1.

Lukislah sembarang garis yang tegak lurus dengan garis 𝑎! Anda dapat
menggunakan busur derajat, penggaris segitiga siku-siku, pojok kertas,
atau benda lain yang berbentuk persegi/persegi panjang sebagai bantuan.
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2.

Namai garis tersebut dengan 𝑔!

3.

Tentukan dua titik yang melalui garis 𝑔!

4.

Tentukan gradien garis 𝑔 dengan langkah-langkah seperti pada Lembar
Kerja 1!

Dengan demikian, Anda telah dapat menentukan gradien garis yang tegak
lurus garis 𝑎 sehingga dapat menyelesaikan soal UN tersebut.
Apakah Anda harus selalu melukis garis lain yang tegak lurus dengan garis 𝑎?
Bagaimana penyelesaian soal jika tidak dikerjakan pada kertas berpetak?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, carilah hubungan antara gradien garis 𝑎
dan 𝑔 dengan menjawab pertanyaan berikut!
5.

Misalkan gradien garis 𝑎 dinamakan 𝑚1 dan gradien garis 𝑔
dinamakan 𝑚2 . Hubungan apa yang dapat diperoleh dari 𝑚1 dan 𝑚2 ?

Dengan menjawab, pertanyaan di atas, Anda dapat menentukan gradien garis
yang tegak lurus garis yang lain dengan mudah dan lebih cepat.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Menentukan Gradien Garis yang Sejajar Sumbu Koordinat Bidang Cartesius
Tujuan

:1. dapat menentukan gradien garis yang sejajar
sumbu-𝒙
2. dapat menentukan gradien garis yang sejajar
sumbu-𝒚

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII

Petunjuk:
1.

Dengan tetap berkelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota dan bacalah
perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja 3!

2.

Kerjakan pada kertas berpetak!

Ingat kembali pengerjaan Lembar Kerja 1!
Gradien Garis yang Sejajajar Sumbu-𝒙
1.

Buatlah garis 𝑘 yang sejajar sumbu-𝑥 pada kertas berpetak!

2.

Tentukan sembarang dua titik yang dilalui garis tersebut!

3.

Carilah gradien garis 𝑘 dengan bantuan dua titik tersebut!

4.

Apa yang dapat disimpulkan terkait gradien garis 𝑘?

Gradien Garis yang Sejajajar Sumbu-𝒚
5.

Buatlah garis 𝑙 yang sejajar sumbu-𝑦 pada kertas berpetak!

6.

Tentukan sembarang dua titik yang dilalui garis tersebut!

105

7.

Carilah gradien garis 𝑙 dengan bantuan dua titik tersebut!

8.

Apa yang dapat disimpulkan terkait gradien garis 𝑙?

9.

Seperti yang terlihat, garis 𝑘 tegak lurus garis 𝑙. Apakah pada kedua garis
tersebut juga berlaku bahwa perkalian gradien kedua garis tersebut
menghasilkan −1?
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Menentukan Persamaan Garis Lurus
Tujuan

: 1. dapat menentukan persamaan garis jika
diketahui gradien dan suatu titik pada garis
tersebut
2. dapat menentukan persamaan garis jika
diketahui dua titik pada garis tersebut

Identitas Mata Pelajaran

: SMP Kelas VIII

Petunjuk:
1.

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 - 5 anggota dan bacalah
perintah-perintah yang terdapat pada Lembar Kerja 4!

2.

Kerjakan pada kotak yang disediakan pada Lembar Kerja 4!

Perhatikan kembali pengerjaan Lembar Kerja 1!
Andaikan

akan

dicari

persamaan

garis

𝑎.

Bagaimana

cara

Anda

menemukannya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kerjakan langkahlangkah berikut pada kotak yang disediakan pada Lembar Kerja!
1.

Dengan menggunakan titik 𝐴 dan 𝐵 pada garis 𝑎 dan gradiennya (𝑚𝑎 )
seperti pada Lembar Kerja 1, isilah titik-titik berikut!
Titik 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐴(… , … )
Titik 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐵(… , … )
𝑚𝑎 = ….
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2. Ambil sembarang satu titik yang lain yang juga berada pada garis 𝑎 dan
namai dengan titik 𝐶! Carilah gradien garis yang melalui titik 𝐶 dengan 𝐴
atau 𝐵! Namai gradien tersebut dengan 𝑚𝑐 !
Titik 𝐶(𝑥3 , 𝑦3 ) = 𝐶(… , … )
𝑚𝑐 = ….

3.

Bagaimana nilai kedua gradien tersebut?

4.

Karena 𝐶 merupakan titik sembarang yang ada di garis 𝑎, maka
kesimpulan apa yang dapat Anda buat?

5.

Karena pengambilannya sembarang, koordinat titik 𝐶 dapat ditulis
sebagai 𝐶(𝑥, 𝑦). Tulislah kembali rumus umum dari 𝑚 yang Anda
temukan pada Lembar Kerja 1 tetapi titik yang diambil adalah 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 )
dan 𝐶(𝑥, 𝑦)!
𝑚=

………
………

dengan nilai 𝑚 yang belum diketahui karena pengambilan koordinat
titik 𝐶 yang sembarang.
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6.

Nyatakan rumus umum tersebut dalam 𝑦!
𝑚 (𝑥 … … ) = 𝑦 − …
atau dapat juga ditulis
𝑦 − … = … (𝑥 … … )

7.

Karena gradien garis 𝑎 sudah ditemukan pada langkah 1 dan berdasarkan
kesimpulan pada langkah 4, maka
𝑚= …=

………
………

8.

Dengan demikian, rumus umum pada langkah 6 menjadi
𝑦− …=

………

(𝑥 … … )

………
Rumus di atas adalah persamaan garis lurus yang melalui titik (𝑥1 , 𝑦1 )
dan (𝑥2 , 𝑦2 ).
9.

Apakah rumus di atas juga dapat diterapkan pada soal yang hanya
diketahui gradien dan suatu titik yang dilalui garis tersebut? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, selesaikan soal UN tahun 2016/2017
nomor 12 menggunakan rumus di atas!
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10. Lukislah garis lurus yang sejajar dengan sumbu-𝑥 dan gunakan rumus di
atas untuk menentukan persamaan garisnya!

11. Lukislah garis lurus yang sejajar dengan sumbu-𝑦 dan gunakan rumus di
atas untuk menentukan persamaan garisnya! Bisakah? Mengapa? Lalu
bagaimana persamaan garisnya?

110

Unit Pembelajaran
Persamaan Garis Lurus

C. Bahan Bacaan

Persamaan Garis Lurus dan Grafiknya
Persamaan garis lurus dibelajarkan di kelas VIII dalam KD 3.4 menganalisis
fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan
grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, yang berpasangan
dengan KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan
fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Pada KD 3.4, kata kerja
operasionalnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan yang berarti
termasuk dalam dimensi proses kognitif “menganalisis” atau C4 pada
taksonomi Bloom-Anderson dan pada dimensi proses kognitif yang ke-3
(analisis) pada piramida penilaian oleh Jan de

Lange (Wardhani &

Sumaryanta, 2018: 15, 74). Domain kognitif tersebut dikategorikan ke dalam
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Bahan bacaan

ini disarikan dari modul Pembelajaran Matematika SMP

Berorietasikan Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi Berbasis UN dan PISA
(Lababa, Herawati, & Sutanti, 2018: 64 – 84) dan Modul Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Mata Pelajaran Matematika SMP Terintegrasi
Penguatan Pendidikan Karakter dan Pengembangan Soal KK D Profesional
(Sumardyono, et al, 2018: 89 – 105).
Peserta didik perlu diarahkan untuk mengembangkan penalarannya dimulai
dari pemahaman sebelumnya terkait fungsi linear, dan diperkaya dengan
pemahaman daerah asal atau domain fungsi, kemudian menggambar grafik
garis lurus melalui tahapan menemukan keteraturan, hingga ditemukan
bentuk umum dari suatu persamaan garis (Sumarni, 2018: 8). Untuk dapat
menguasai kompetensi tersebut, perhatikan permasalahan berikut!
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Bu Naura memiliki sebuah pompa air merk X dan tandon air dengan kapasitas
1000 liter. Dengan asumsi debit air tetap dan pada awalnya tandon air kosong,
setelah 5 menit dinyalakan ternyata tandon air terisi 140 liter air. Berapa liter
banyak air dalam tandon air jika mesin pompa dioperasikan selama 27 menit
tanpa henti? Berapa lama seharusnya tandon air dapat penuh terisi dengan air
sejak dari kosong sampai penuh?
Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah mencari
hubungan antara lama pengoperasian mesin pompa air dengan volume air
pada tandon air. Hal ini dapat dengan mudah dilihat jika dibuat diagram
hubungannya dengan grafik berupa sistem koordinat Cartesius.
Dari informasi yang diberikan bahwa debit air tetap yang berarti kecepatan
pengisiannya tetap sepanjang waktu. Dengan demikian, perubahan volume air
yang terisi ke dalam tandon berlangsung secara teratur seiring perubahan
waktu (lama pengoperasian mesin pompa air). Dengan demikian grafik sistem
koordinat Cartesius berupa grafik dengan sumbu-𝑥 merepresentasikan lama
pengoperasian mesin pompa air (dalam satuan menit) dan sumbu-𝑦 sebagai
volume air dalam tandon (dalam satuan liter). Di awal diinformasikan bahwa
tandon air kosong sehingga dapat direpresentasikan titik 𝑂(0,0) sebagai titik
awal. Kemudian diinformasikan juga bahwa setelah 5 menit dinyalakan
ternyata tandon air terisi 140 liter air sehingga dapat direpresentasikan
sebagai titik 𝐴(5, 140). Jika digambarkan pada grafik sistem koordinat
Cartesius, permasalahan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
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Gambar 4 Grafik 1 hubungan lama pengoperasian mesin pompa air
dengan volume air dalam tandon

Secara logika karena debit air diinformasikan tetap, dapat disimpulkan bahwa
jika dalam selang waktu yang sama (dalam contoh 5 menit), pompa air akan
mengisi tandon dengan volume yang sama (dalam contoh 140 liter). Begitu
juga untuk sembarang selang waktu. Karena setiap sembarang lama
pengoperasian mesin pompa air memiliki pasangannya dengan nilai tertentu
pada variabel volume air dalam tandon, maka permasalahan tersebut
merupakan suatu fungsi.
Variabel lama pengoperasian mesin pompa air memiliki domain bilangan real
lebih dari atau sama dengan 0. Adapun variabel volume air dalam tandon juga
memiliki nilai berupa bilangan real lebih dari atau sama dengan 0 yang
merupakan kodomain dari fungsi tersebut. Dan karena pada sembarang lama
pengoperasian mesin pompa memiliki pasangan nilai pada volume air pada
tandon maka fungsi tersebut merupakan fungsi kontinu yang artinya pada
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setiap nilai variabel lama pengoperasian mesin pompa selalu memiliki
pasangan nilai variabel volume air dalam tandon. Jika direpresentasikan pada
grafik sistem koordinat Cartesius dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 5 Grafik 2 hubungan lama pengoperasian mesin pompa air
dengan volume air dalam tandon

Terdapat tak terhingga titik yang merepresentasikan pasangan setiap nilai
variabel lama pengoperasian mesin pompa air dengan nilai variabel volume
air dalam tandon. Dengan demikian, pasangan nilai kedua variabel tersebut
membentuk garis lurus sehingga volume air dalam tandon merupakan fungsi
linear dari lama pengoperasian mesin pompa air.
Adapun grafik hubungan lama pengoperasian mesin pompa air dengan
volume air dalam tandon menjadi seperti berikut.
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Gambar 6 Grafik 3 hubungan lama pengoperasian mesin pompa air
dengan volume air dalam tandon

Garis lurus tersebut merupakan suatu fungsi kontinu (misalkan fungsi 𝑓)
dengan
𝑓(𝑥) = 28𝑥
dengan 𝑥 = lama pengoperasian mesin pompa air (dalam menit)
𝑓(𝑥) = volume air dalam tandon (dalam liter)
𝑥 = {𝑥|0 ≤ 𝑥, 𝑥 ∈ ℝ}
atau jika 𝑦 = 𝑓(𝑥) maka dapat ditulis
𝑦 = 28𝑥
atau dapat ditulis sebagai persamaan
−28𝑥 + 𝑦 = 0
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Persamaan di atas merupakan persamaan garis lurus. Dengan menggunakan
persamaan garis lurus, kita dapat menentukan nilai variabel 𝑦 (volume air
dalam tandon dalam satuan liter) hanya dengan mengetahui nilai variabel 𝑥
(lama pengoperasian mesin pompa air dalam satuan menit).
Persamaan

𝑦 = 28𝑥

merupakan

persamaan

garis

lurus

dalam

bentuk eksplisit. Adapun persamaan −28𝑥 + 𝑦 = 0 merupakan persamaan
garis lurus dalam bentuk implisit. Secara umum, bentuk eksplisit persamaan
garis lurus adalah
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐
dengan 𝑚 adalah gradien/kemiringan garis dan 𝑐 adalah konstanta.
Dari bentuk eksplisit di atas, persamaan garis dapat ditulis dalam bentuk
implisit. Bentuk umum persamaan garis dalam bentuk implisit adalah
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0

Gradien Garis Lurus
Dari grafik perubahan volume air dalam tandon yang dipengaruhi lama
pengoperasian mesin pompa air sebelumnya, terlihat adanya kemiringan pada
garis yang merepresentasikan persamaan garis lurusnya. Jika dianalisis lebih
lanjut, perubahan volume tersebut bernilai tetap untuk rentang lama
pengoperasian mesin pompa yang tetap pula, misalnya dalam mesin pompa
air dioperasikan dari menit ke-0 sampai menit ke-5 (lama pengoperasian
mesin pompa air adalah 5 menit) maka perubahan volume airnya yaitu dari 0
liter menjadi 140 liter (perubahan volume air 140 liter). Begitu juga jika mesin
pompa dioperasikan dari menit ke-3 sampai menit ke-8 (lama pengoperasian
mesin pompa air adalah 5 menit), perubahan volume airnya tetap yaitu dari
84 liter menjadi 224 liter (perubahan volume air adalah 224 liter – 84 liter =
140 liter). Begitu juga jika rentang lama pengoperasiannya 2 menit. Setiap
pengoperasian mesin pompa selama 2 menit akan selalu menghasilkan
perubahan volume air 56 liter. Jika dianalisis lebih lanjut, terlihat bahwa
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perbandingan antara volume air dalam tandon dengan lama pengopersian
mesin pompa air selalu tetap, yaitu 28. Nilai 28 tersebut dinamakan gradien
atau nilai kemiringan dari garis yang merepresentasikan persamaan garis
lurus 𝑦 = 28𝑥. Gradien biasa disimbolkan dengan 𝑚.
Secara umum,
𝑚=

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

𝑚=

𝑦1 − 𝑦2
𝑥1 − 𝑥2

atau

dengan
𝑥1 = nilai awal untuk variabel lama pengoperasian mesin pompa air
𝑥2 = nilai kedua untuk variabel lama pengoperasian mesin pompa air
y1 = nilai awal untuk variabel volume air dalam tandon
y2 = nilai kedua untuk variabel volume air dalam tandon

Gambar 7 Grafik ilustrasi perhitungan perubahan lama pengoperasian mesin pompa air
dengan volume air dalam tandon
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Dalam kenyataan, garis tidak selalu miring ke kanan seperti contoh di atas.
Garis dapat pula miring ke kiri, sejajar dengan sumbu-𝑥, atau sumbu-𝑦. Berikut
contoh

yang

diambil

dari

modul

Pembelajaran

Matematika

SMP

Berorietasikan Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi Berbasis UN dan PISA
(Lababa, Herawati, & Sutanti, 2018: 69).

Gambar 8 Contoh garis miring ke kiri

Garis 𝑓 melalui 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐴(1,5) dan 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐵(2,2), sehingga
gradiennya
𝑦 −𝑦

2−5

𝑚 = 𝑥2 −𝑥1 = 2−1 = −3.
2

1

Garis 𝑓 miring ke kiri dengan gradien 𝑚 = −3 .

Bagaimana dengan gradien garis yang miring ke kanan? Perhatikan contoh
berikut!
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Gambar 9 Contoh garis miring ke kanan

Garis 𝑔 dengan 𝐶(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐶(−4,1) dan 𝐷(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐷(−1,3), sehingga
gradiennya
𝑦 −𝑦

3−1

2

𝑚 = 𝑥2 −𝑥1 = −1−(−4) = 3.
2

1

2

Garis 𝑔 miring ke kanan, gradiennya 𝑚 = 3
Bagaimana dengan garis yang sejajar dengan sumbu-𝑥?

Gambar 10 Contoh garis yang sejajar sumbu-x
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Garis 𝑗

melalui 𝐸(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐸(1,1) dan 𝐹(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐹(4,1), sehingga

gradiennya
𝑦 −𝑦

1−1

0

𝑚 = 𝑥2 −𝑥1 = 4−1 = 3 = 0.
2

1

Garis 𝑗 sejajar dengan sumbu-𝑥 dengan gradien 𝑚 = 0 .
Adapun garis yang sejajar sumbu-𝑦 sebagai berikut.

Gambar 11 Contoh garis yang sejajar sumbu-y

Garis 𝑘 melalui 𝐺(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐺(1,1) dan 𝐻(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐻(1,4), sehingga
gradiennya
𝑦 −𝑦

4−1

3

𝑚 = 𝑥2 −𝑥1 = 1−1 = 0 = tidak terdefinisi.
2

1

Garis 𝑘 sejajar dengan sumbu-𝑦 dengan gradien 𝑚 tidak terdefinisi.

Hubungan Dua Persamaan Garis Lurus
Misalkan terdapat dua persamaan garis lurus. Untuk dapat mempelajari
hubungan dua persamaan garis lurus, bukalah atau unduh materi pada
website berikut!
https://ggbm.at/xuubwgcq
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Ubahlah nilai 𝑐 dengan menggeser slider 𝑐! Terlihat bahwa garis yang
berwarna merah akan berubah posisi serta persamaannya berubah.
Bandingkan dengan garis yang berwarna hitam dan persamaan garisnya!

Gambar 12 Dua garis yang sejajar

Pada gambar di atas, terlihat garis 𝑦 = 0,5𝑥 + 5 memiliki kemiringan yang
sama dengan garis 𝑦 = 0,5𝑥 + 2 tetapi terapat jarak di antara keduanya.
Kedua garis tersebut dikatakan saling sejajar. Saat kedua garis tersebut
menyatu, kedua garis tersebut dikatakan saling berimpit. Terlihat pula
bahwa persamaan dari kedua garis menjadi sama. Apa yang dapat Anda
simpulkan dari percobaan tersebut? Bagaimana gradien kedua garis tersebut?
Bagaimana hubungan nilai 𝑐 dengan sumbu-𝑦?
Karena bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 dengan
𝑚 adalah gradien/kemiringan garis dan 𝑐 adalah konstanta, maka kedua garis
yang tersebut selalu memiliki gradien yang sama. Adapun yang berbeda yaitu
nilai 𝑐. Jika gradien garis yang berwarna hitam dinamakan 𝑚1 dan yang merah
dinamakan 𝑚2 maka pada dua garis yang sejajar atau berimpit berlaku
𝑚1 = 𝑚2
dengan nilai 𝑚1 = 𝑚2 = 0,5 pada kedua garis tersebut.
Nilai 𝑐 menunjukkan ordinat dari titik perpotongan garis dengan sumbu-𝑦.
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Selanjutnya buka atau unduh materi pada website
https://ggbm.at/dmdve5s2
Ubahlah nilai 𝑚 dengan menggeser slider 𝑚! Terlihat bahwa garis yang
awalnya memiliki persamaan 𝑦 = −2𝑥 + 2 akan berubah posisi serta
persamaannya berubah. Demikian juga besar sudut antara kedua garis pada
perpotongan keduanya. Bandingkan persamaan kedua garis jika besar
sudutnya diubah tetapi titik perpotongannya tetap! Bagaimana hubungan
persamaan antara kedua garis tersebut ketika sudut yang terbentuk
merupakan sudut siku-siku (90°)?

Gambar 13 Dua garis yang saling tegak lurus

Dari persamaan yang terlihat pada gambar, garis 𝑦 = 0,5𝑥 + 2 memiliki
1

gradien sama dengan 0,5 atau 2. Sebut saja gradien tersebut dengan 𝑚1 ,
sehingga 𝑚1 = 0,5. Nilai 𝑚2 menunjukkan gradien dari garis yang
berpotongan dengan garis 𝑦 = 0,5𝑥 + 2 tersebut. Jika sudut yang terbentuk
antara kedua garis tersebut adalah 90° (kedua garis saling tegak lurus), maka
𝑚2 = −2.
Terlihat bahwa antara 𝑚1 dengan 𝑚2 terjadi hubungan
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𝑚1 = −
atau dapat pula ditulis

1
𝑚2

𝑚1 × 𝑚2 = −1
Dengan demikian, pada dua garis yang berpotongan saling tegak lurus
terdapat hubungan 𝑚1 × 𝑚2 = −1.
Dengan demikian, ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi yaitu kedua garis
tersebut saling sejajar, berimpit, berpotongan saling tegak lurus, atau
berpotongan tetapi tidak saling tegak lurus antara satu dengan lainnya.
Masing-masing memiliki hubungan gradien diantara kedua garis tersebut.

Menentukan Persamaan Garis Lurus Jika Diketahui Gradien dan
Suatu Titik pada Garis Tersebut
Misalkan diketahui garis dengan gradien 𝑚 dan melalui titik 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ). Ambil
sembarang titik pada garis tersebut, misalkan titik 𝐶(𝑥2 , 𝑦2 )! Jika suatu garis
memiliki gradien tertentu, maka pada setiap dua titik yang berada pada garis
tersebut juga memiliki gradien yang sama. Berarti ruas garis antara titik 𝐴 dan
𝐶 juga memiliki gradien 𝑚. Dengan demikian, nilai 𝑚 adalah
𝑚=

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

Karena titik 𝐶 diambil sembarang pada garis tersebut, maka persamaan di atas
dapat ditulis
𝑚=
atau

𝑦 − 𝑦1
𝑥 − 𝑥1

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 )
Persamaan di atas merupakan rumus umum untuk menentukan persamaan
garis jika diketahui gradien dan suatu titik pada garis tersebut.
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Contoh:
Sebuah garis diketahui memiliki gradien −3 dan melalui titik (5, −2). Akan
ditentukan persamaan garisnya.
Dari yang diketahui, 𝑚 = −3 dan titik (𝑥1 , 𝑦1 ) = (5, −2).
Persamaan garisnya adalah
𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 )
𝑦 − (−2) = −3(𝑥 − 5)
𝑦 + 2 = −3(𝑥 − 5)
𝑦 = −3𝑥 + 15 − 2
𝑦 = −3𝑥 + 13
Jika digambarkan, grafiknya sebagai berikut.

Gambar 14 Garis yang diketahui persamaannya dan satu titik yang dilalui
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Menentukan Persamaan Garis Lurus Jika Diketahui Dua Titik
pada Garis Tersebut
Misalkan diketahui garis yang melalui titik 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ) dan 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 ). Dengan
demikian, gradien dari ruas garis 𝐴 dan 𝐵 adalah
𝑚=

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

Dengan demikian nilai m sudah diketahui dari hasil perhitungan di atas.
Pada pembahasan sebelumnya, rumus umum untuk menentukan persamaan
garis jika diketahui gradien dan suatu titik pada garis adalah
𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 )
Karena nilai m sudah diketahui maka rumus tersebut dapat ditulis
𝑦 − 𝑦1 =

𝑦2 − 𝑦1
(𝑥 − 𝑥1 )
𝑥2 − 𝑥1

Rumus di atas merupakan rumus umum untuk menentukan persamaan garis
jika diketahui dua titik pada garis.
Contoh:
Akan ditentukan persamaan garis dari sebuah garis yang melewati titik (−3,1)
dan (2,4).
Dengan demikian 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝐴(−3,1) dan 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 ) = 𝐵(2,4)
𝑦−1 =

4−1
(𝑥 − (−3))
2 − (−3)

3
𝑦 − 1 = (𝑥 + 3)
5
𝑦−1=

3
9
𝑥+
5
5
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𝑦=

3
14
𝑥+
5
5

3
4
𝑦 = 𝑥+2
5
5
atau dapat pula ditulis
𝑦 = 0,6𝑥 + 2,8
Grafik garisnya sebagai berikut.

Gambar 15 Persamaan garis yang diperoleh jika diketahui dua titik yang dilalui
garis tersebut
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Soal UN tahun 2016/2017 nomor 12

Penyelesaian dari soal di atas adalah C. 3𝑥 + 𝑦 + 3 = 0.
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui garis melalui titik (−2,3) dengan gradien −3.
Dengan mensubsitusi hal yang diketahui ke dalam rumus
𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 ),
dengan 𝑥 dan 𝑦 merupakan variabel, 𝑚 merupakan gradien garis, dan (𝑥1 , 𝑦1 )
merupakan titik yang dilalui garis tersebut, maka diperoleh
𝑦 − 3 = −3(𝑥 − (−2))
𝑦 − 3 = −3(𝑥 + 2)
𝑦 − 3 = −3𝑥 − 6
𝑦 − 3 + 3𝑥 + 6 = −3𝑥 − 6 + 3𝑥 + 6
𝑦 + 3𝑥 + 3 = 0
3𝑥 + 𝑦 + 3 = 0
Jadi, persamaan garis yang melalui titik (−2,3) dengan gradien −3 adalah
3𝑥 + 𝑦 + 3 = 0.
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2. Soal UN tahun 2015/2016 Paket 1 nomor 20

Penyelesaian dari soal di atas adalah B. 2𝑦 = −𝑥 − 1.
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui garis 𝑎 dilalui 2 titik yaitu (−1,0) dan (0,2). Dengan demikian
gradien garis 𝑎 yaitu
𝑚𝑎 =

𝑦2 −𝑦1
𝑥2 −𝑥1

=

2−0
0−(−1)

=

2

2

0+1

= = 2.
1

−1

Garis 𝑏 tegak lurus dengan garis 𝑎, sehingga 𝑚𝑏 = 𝑚 =
𝑎

−1
2

1

= − 2.
1

Karena garis 𝑏 melalui titik (−1,0) dan gradiennya − 2 maka dengan
mensubsitusikannya dalam rumus 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 ), diperoleh
1
𝑦 − 0 = − (𝑥 − (−1))
2
1
𝑦 = − (𝑥 + 1)
2
2𝑦 = −(𝑥 + 1)
2𝑦 = −𝑥 − 1
Dengan

demikian

2𝑦 = −𝑥 − 1.
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3. Soal UN tahun 2017/2018 paket 1 nomor 24

Penyelesaian dari soal di atas adalah C. (16,0)
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Diketahui garis 𝑔 yang dilalui dua titik yaitu (−25,0) dan (0, −20). Diketahui
juga garis 𝑘 tegak lurus dengan garis 𝑔 dan saling berpotongan di titik
(0, −20).
Hal yang ditanyakan adalah titik potong garis 𝑘 dengan sumbu-𝑥.
Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, perlu dicari persamaan dari garis 𝑘.
Untuk mendapatkan persamaan garis 𝑘, kita perlu menemukan terlebih
dahulu gradien garis 𝑔 yang tegak lurus garis 𝑘.
Gradien garis 𝑔, yaitu 𝑚𝑔 , dapat ditemukan dengan memasukkan dua titik
pada garis 𝑔 ke dalam rumus
𝑚𝑔 =

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

yaitu
𝑚𝑔 =

−20 − 0
0 − (−25)

𝑚𝑔 =

−20
0 + 25
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𝑚𝑔 =

𝑚𝑔 = −

−20
25

20
4
=−
25
5

Dengan demikian, gradien garis 𝑘 yaitu 𝑚𝑘 adalah
𝑚𝑘 = −

1
1
5
=−
=
4
𝑚𝑔
(− ) 4
5

Berarti dengan mensubsitusikannya dalam rumus 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 ),
persamaan garis 𝑘 adalah
𝑦 − (−20) =

5
(𝑥 − 0)
4

𝑦 + 20 =

𝑦=

5
𝑥
4

5
𝑥 − 20
4

Karena ditanyakan garis 𝑘 memotong sumbu-𝑥 yang berarti berada pada 𝑦 =
0, maka
0=

5
𝑥 − 20
4

5
20 = 𝑥
4
5
20 × 4 = 𝑥 × 4
4
80 = 5𝑥
𝑥 = 16
Dengan demikian, garis 𝑘 memotong sumbu-𝑥 di titik (16,0).
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4. Soal UN tahun 2015/2016 paket 2 nomor 21

Penyelesaian dari soal di atas adalah …
Alternatif penyelesaiannya sebagai berikut.
Diketahui tangga berada di atas tanah datar dan bersandar pada tembok
sedemikian sehingga membentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi
miring (𝑐) 10 m dan sisi datar (𝑎) 6 m.
Hal yang ditanyakan adalah kemiringan tangga, yang dapat diartikan sebagai
gradien dari ruas garis representasi dari tangga.
Untuk menyelesaikannya, pertama-tama perlu dicari tinggi pertemuan tangga
dengan tembok (𝑏), yaitu dengan menggunakan teorema pythagoras.
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2
62 + 𝑏 2 = 102
36 + 𝑏 2 = 100
𝑏 2 = 100 − 36
𝑏 2 = 64
𝑏 = ±8
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Karena tinggi pertemuan tangga dengan tembok (𝑏) tidak mungkin negatif,
maka 𝑏 = 8 m.
Dengan demikian jika diibaratkan tembok dan tanah sebagai sumbu koordinat
dengan pertemuan keduanya sebagai titik (0,0), maka dapat dibayangkan
bahwa tangga tersebut merupakan suatu ruas garis yang melalui titik (−6,0)
dan (0,8) sehingga gradiennya adalah
𝑚=

𝑦2 − 𝑦1
8−0
8
8 4
=
=
= =
𝑥2 − 𝑥1 0 − (−6) 0 + 6 6 3
4

Dengan demikian, kemiringan tangga terhadap dinding tembok adalah 3 .

B. Mengembangkan Soal HOTS
Dalam UN untuk KD 3.4 dan 4.4, soal yang diujikan belum tentu merupakan
soal HOTS. Beberapa di antaranya masing menguji level proses kognitif C3
(menerapkan) ke bawah sehingga masih tergolong soal Lower Order Thingking
Skill (LOTS). Soal bertipe tersebut masih menguji kemampuan peserta didik
dalam mengetahui, memahami, dan juga menerapkan rumus untuk
menyelesaikan soal, belum sampai pada tahap kemampuan menganalisis,
mengevaluasi, ataupun mengkreasi. Tetapi beberapa tahun terakhir, soal
HOTS mulai disisipkan sebagai soal UN. Akibatnya, peserta didik perlu
disiapkan untuk menghadapi, membiasakan diri, dan menyelesaikan soal-soal
bertipe HOTS. Untuk itu, guru juga perlu dapat mengembangkan soal bertipe
HOTS. Pengembangan soal HOTS tersebut bisa dikembangkan dari ide original
sendiri atau mengubah dari yang masih bertipe soal LOTS menjadi soal HOTS
dengan cara misalnya mengubah konteks soal menjadi yang tidak familiar
dihadapi peserta didik, mengubah hal yang ditanyakan sehingga menuntut
untuk melakukan analisa lebih lanjut, dan sebagainya.
Coba Anda perhatikan soal berikut!
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Soal UN Tahun 2016 paket 1 nomor 19

Menurut Anda, apakah soal di atas merupakan soal HOTS? Jika dianalisis, soal
di atas menuntut peserta didik untuk dapat menentukan persamaan garis
dengan informasi yang diketahui adalah salah satu titik yang dilewati yaitu
titik 𝑅(−3, −2) dan gradien garis tersebut. Untuk dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut, peserta didik hanya perlu mengingat kembali rumus
untuk menentukan persamaan garis 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1 ) dengan 𝑥 dan 𝑦
merupakan variabel, 𝑚 merupakan gradien garis, dan (𝑥1 , 𝑦1 ) merupakan titik
koordinat 𝑅. Peserta didik tinggal memasukkan nilai-nilai diketahui ke dalam
rumus tersebut. Konteks dari soal tersebut juga masih merupakan
permasalahan yang biasa dihadapi peserta didik yaitu diketahui suatu garis
yang kemudian ditanyakan persamaan matematikanya. Dengan demikian, soal
di atas belum merupakan soal HOTS karena masih pada level kognitif aplikasi.
Untuk dapat dikatakan sebagai soal HOTS, beberapa hal yang bisa dilakukan
yaitu menyatakan hal yang diketahui secara implisit, mengubah konteks soal,
menggabungkan beberapa konsep, dan sebagainya sedemikian sehingga
menuntut peserta didik untuk melakukan analisis dalam menyelesaikan soal.
Berikut contoh pengubahan soal tersebut menjadi soal HOTS tanpa mengubah
konteks soal tetapi hanya menyatakan hal yang diketahui secara implisit yang
disajikan dalam bentuk kartu soal.
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Soal di atas dapat dikatakan lebih mampu mengukur keterampilan berpikir
yang lebih tinggi daripada soal sebelumnya. Hal tersebut disebabkan untuk
dapat menyelesaikan soal tersebut, peserta didik perlu dapat menyatakan
gradien yang disajikan secara implisit. Untuk dapat menentukan gradien garis
tersebut, peserta didik perlu memahami definisi tentang gradien. Nilai gradien
dalam soal tersebut disajikan dalam perbandingan ordinat dan absis dari dua
titik. Dalam soal tersebut terdapat istilah yang kurang familiar atau bahkan
belum diketahui peserta didik tetapi tetap diberi keterangan agar peserta
didik dapat memahami arti dari istilah tersebut.
Dan dengan penalaran, peserta didik memahami maksud dari hal yang
diketahui, lalu menentukan gradien garis, dan kemudian menentukan
persamaan garisnya dengan menggunakan rumus yang sudah dipelajari
sebelumnya. Oleh sebab itu, soal tersebut dapat dianggap sebagai soal HOTS.
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KESIMPULAN

Seiring tantangan global, peserta didik perlu memiliki kemampuan dalam
menyelesaikan masalah. Untuk itu, guru juga perlu mempersiapkan diri untuk
dapat membelajarkan kemampuan tersebut. Banyak permasalahan seharihari yang dapat atau bahkan perlu diselesaikan menggunakan konsep dalam
fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Untuk itu, peserta didik perlu
mempelajari konsep fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dengan baik.
Guru perlu menjembatani permasalahan kontekstual dengan peserta didik
sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan konsep yang
dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang atau dihadapinya
kelak.
Kompetensi dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
dengan fungsi linear (KD 3.4 dan 4.4) perlu mulai dibelajarkan dengan
menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, utamanya dari
permasalahan kontekstual. Selanjutnya peserta didik menginterpretasi grafik
dari persamaan garis tersebut untuk dapat menghubungkannya kembali pada
permasalahan kontekstual yang pada akhirnya dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Model pembelajaran yang digunakan
dapat menggunakan discovery learning, problem based learning, project based
learning, maupun model lainnya yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk
aktif mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Peserta didik juga
perlu dibelajarkan mengenai penyelesaian masalah persamaan garis lurus
menggunakan TIK, dalam modul ini menggunakan bantuan Geogebra, ataupun
yang lain. Selain itu juga perlu dibiasakan dalam menghadapi soal-soal bertipe
HOTS.
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UMPAN BALIK

Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Pembelajaran Persamaan Garis
Lurus bersama kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
discovery learning atau pembelajaran penemuan. Adapun aktivitas dan
lembar kerja pada unit pembelajaran ini hanya sebagai contoh saja. Bapak dan
ibu guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan lebih baik disesuaikan
dengan kondisi peserta didik di kelas dan sumber daya yang dimiliki. Sebagai
bahan refleksi dalam mempelajari unit pembelajaran ini, cobalah Anda
pikirkan apa yang sudah dipelajari, apakah semua aktivitas pembelajaran
sudah dapat dikerjakan dengan baik, pada bagian yang mana yang belum
dipahami, kesulitan terbesar apa yang dialami dalam mempelajari unit
pembelajaran ini, apakah sudah dapat mengembangkan pembelajaran dan
soal-soal bertipe HOTS sebagai bahan pembelajaran, mendapatkan ide sebagai
bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, manfaat apa yang sudah
diperoleh, serta tindak lanjut apa yang perlu dilakukan setelah ini!
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PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran Aljabar ini terdiri dari 2 unit pembelajaran, yaitu
Unit Pembelajaran 1 terkait relasi dan fungsi serta Unit Pembelajaran 2
terkait persamaan garis lurus. Unit Pembelajaran 2 merupakan kelanjutan
dari Unit Pembelajaran 1. Untuk dapat menguasai Unit Pembelajaran 2, Anda
perlu menguasai terlebih dahulu Unit Pembelajaran 1 karena merupakan
satu kesatuan. Tetapi jika dirasa sudah menguasai kompetensi terkait relasi
dan fungsi, Anda dapat langsung mempelajari Unit pembelajaran 2 tentang
persamaan garis lurus.
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 D (untuk persamaan garis
lurus) dan E (untuk relasi dan fungsi). Juga, dengan menganalisis
permasalahan-permasalahan atau materi pada buku siswa SMP kelas VIII
SMP/MTs semester 1 (revisi 2017).
Dengan

belajar

menggunakan

modul

ini

diharapkan

Anda

dapat

meningkatkan kompetensi pembelajaran terkait relasi dan fungsi serta
persamaan garis lurus dan juga meningkatkan kemampuan dalam
mengembangkan dan menyelesaikan soal HOTS terkait kedua materi
tersebut.
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