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KATA SAMBUTAN

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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi

iii

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

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

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Unit

Pembelajaran

Himpunan

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) 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 Himpunan dapat digunakan guru untuk meningkatkan
kompetensi terkait Himpunan. 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
Himpunan merupakan materi dari penjabaran KD 3.4 dan 4.4 pada Kurikulum
2013 untuk kelas VII SMP. Rumusan kompetensi aspek pengetahuan dalam KD
3.4 adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta,
himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada
himpunan menggunakan masalah kontekstual. Adapun pada aspek
keterampilan, yaitu KD 4.4, rumusan kompetensi dasarnya adalah
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan,
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen
himpunan, dan operasi biner pada himpunan.
Adapun kompetensi dasar dari Himpunan, sebagai berikut:
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.4. Menjelaskan himpunan,

3.4.1 Menjelaskan himpunan

himpunan bagian, himpunan

3.4.2 Menjelaskan himpunan

semesta, himpunan kosong,
komplemen himpunan, dan
melakukan operasi biner pada
himpunan menggunakan masalah
kontekstual.

bagian
3.4.3 Menjelaskan himpunan
semesta
3.4.4 Menjelaskan himpunan
kosong
3.4.5 Melakukan operasi biner
pada himpunan
menggunakan masalah
kontekstual
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Kompetensi Dasar
4.4.

Menyelesaikan

Target Kompetensi
masalah 4.4.1.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan,
himpunan

himpunan
semesta,

bagian, himpunan
himpunan

kosong, komplemen himpunan, dan
operasi biner pada himpunan.

4.4.2.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan bagian,
4.4.3.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan semesta,
4.4.4.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan kosong,
4.4.5.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
komplemen himpunan,
4.4.6.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
operasi

biner

pada

himpunan

menggunakan masalah kontekstual.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi dari unit Himpunan ini meliputi:
IPK PENGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN

IPK Pendukung
Menjelaskan jenis-jenis kumpulan
bilangan
IPK Kunci

IPK Pendukung

3.4.1 Membedakan himpunan dan
bukan himpunan
3.4.2 Menyebutkan

-

contoh

himpunan dan contoh bukan
himpunan
3.4.3 Memahami

keanggotaan

suatu himpunan
3.4.4 Menyajikan himpuan dengan
mendaftarkan anggotanya
3.4.5 Menyajikan
dengan

himpunan

menyatakan

sifat

yang dimiliki anggotanya
3.4.6 Menyajikan

himpunan

dengan menuliskan notasi
pembentuk himpunan
3.4.7 Menjelaskan definisi tentang
konsep himpunan semesta
dan diagram venn
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IPK PENGETAHUAN
3.4.8 Menyelesaikan

IPK KETERAMPILAN

masalah

nyata yang berkaitan dengan
himpunan

semesta

dan

diagram venn
3.4.9 Mengomunikasikan
himpunan

semesta

konsep
dan

diagram venn
3.4.10 Menjelaskan

konsep

himpunan kosong
3.4.11 Menentukan

kardinalitas

suatu himpunan
3.4.12 Menyebutkan

himpunan

bagian dari suatu himpunan
3.4.13 Menyatakan himpunan kuasa
dari suatu himpunan
3.4.14 Menjelaskan definisi tentang
irisan dua himpunan atau
lebih
3.4.15 Menentukan

keanggotaan

hasil irisan dua himpunan
atau lebih
3.4.16 Menuliskan
hasil

keanggotaan

gabungan

dua

himpunan atau lebih
3.4.17 Menentukan
hasil

keanggotaan

pengurangan

atau

selisih dua himpunan atau
lebih
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IPK PENGETAHUAN
3.4.18 Menentukan

IPK KETERAMPILAN

keanggotaan

komplemen suatu himpunan
IPK Pengayaan
3.4.19 Merepresentasikan masalah
kontekstual dalam bentuk
diagram venn
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IPK PENGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN
IPK Kunci
4.4.1.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan
4.4.2.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan bagian,
4.4.3.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan semesta,
4.4.4.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan kosong,
4.4.5.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
komplemen himpunan,
4.4.6.

menyelesaikan

masalah

kontekstual yang berkaitan dengan
operasi

biner

pada

himpunan

menggunakan masalah kontekstual.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Himpunan
Himpunan adalah sekelompok benda atau kumpulan benda yang memiliki
definisi yang jelas. Definisi yang tidak jelas contoh cantik, ganteng, buas, tinggi,
kenapa tidak jelas? Karena subjektif, tidak ada definisi yang diterima secara
umum tentang hal itu, definisinya relatif sangat tergantung kepada setiap
orang yang mendefinisikan. Tergantung mungkin saya melihat cewek itu
cantik, tapi bagi temen-temen tidak. Cowok Korea bagi temen-temen ganteng,
tapi bagi saya tidak. Buas, mungkin yang takut sama kucing, kucing bisa
disebut buas, kalau berani singa bisa dianggap juga tidak buas. Tinggi?
Menarik, bisa jelas bisa tidak, contoh tinggi 170 cm, jelas tingginya ada
angkanya, kalau hanya tinggi adalah kata sifat, sehingga tidak jelas, definisi
tidak jelas mengandung kata sifat.

Gambar 1 kumpulan bunga berdasarkan warna
(sumber: tribunnews.com)
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Gambar 1 memperlihatkan kepada kita, ada berapa kumpulan bunga?.
Berdasarkan apakah kumpulan bunga pada gambar di atas? Sudah jelaskah
kata sehingga bunga itu menjadi suatu kumpulan, yang akhirnya pada gambar
di atas dapat dinyatakan menjadi beberapa kumpulan? Kalau belum jelas, apa
yang menjadi tidak jelasnya? Kalau cukup jelas serta disepakati bahwa ‘kata’
itu menjadi batas perbedaan kumpulan bunga, ada berapakah banyak
himpunan berdasar foto atau gambar di atas?
Kumpulan berbagai warna bunga pada gambar 1 di atas, ada yang menjadi
semua jenis berkumpul menjadi suatu kumpulan besar. Kumpulan besar itu
yang menandakan kumpulan jenis tersebut walau berbagai warna, memiliki
kategori yang sama, yaitu semuanya merupakan kumpulan bunga.
Nah...kumpulan bunga inilah yang merupakan semesta himpunan dari gambar
1 di atas.
Kata semesta sering kita dengar bahkan digunakan dalam kehidupan seharihari. Sebagai contoh: dinyatakan bahwa tata surya kita terdiri atas matahari
dan objek-objek yang mengelilinginya, yakni 8 planet, 50 satelit, lebih dari
1.000 komet, dan ribuan asteroid dan meteroid. Matahari bersama dengan
paling sedikit 100 biliun bintang lainnya, membentuk galaksi yang dinamakan
galaksi Bimasakti. Semua benda di atas merupakan bagian dari alam semesta.
Alam semesta meliputi planet, termasuk bumi, komet, dan bulan adalah
himpunan benda di tata surya kita. Himpunan-himpunan ini merupakan
bagian dari himpunan yang lebih luas, yaitu himpunan tata surya. Tata surya
atau disebut galaksi bima sakti, merupakan kumpulan dari bintang-bintang
dengan pusatnya matahari di alam semesta. Tentunya ada galaksi-galaksi
lainnya di alam semesta raya ini.
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Gambar 2 galaksi tata surya

Kita sematkan pemahaman kata ‘semesta’ berikut kepada pengertian semesta
himpunan. Ketika membicarakan tentang himpunan, maka kita perlu
mengetahui semesta pembicaraan kita di mana. Contoh, kita akan
membicarakan himpunan siswa kelas VII SMP X Zakaria, maka himpunan
semestanya adalah siswa kelas VII SMP X Zakaria. Kita tidak akan
membicarakan siswa dari kelas lain atau bahkan sekolah lain. Contoh lain, kita
berada dalam himpunan semesta bilangan bulat, maka kita tidak akan
mengikutsertakan bilangan di luar semesta bilangan bulat, misalnya bilangan
pecahan. Suatu himpunan memiliki himpunan semesta tidak tunggal.
Untuk lebih memperjelas lagi, coba perhatikan contoh berikut. Misalkan
terdapat himpunan 𝐻={anjing, singa, harimau, buaya, komodo}. Anggota
himpunan 𝐻 dapat dikelompokkan dalam kategori hewan berkaki empat.
Dengan demikian, apakah himpunan semesta dari himpunan 𝐻? Himpunan
𝐻 adalah himpunan hewan berkaki empat, tetapi dapat pula semesta
pembicaraan dari 𝐻 adalah himpunan hewan karnivora (pemakan daging).
Dengan demikian, himpunan semesta tidak tunggal.
Perhatikan gambar berikut. Himpunan gambar apakah ini? Apakah
anggotanya?
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Gambar 3 foto beberapa hewan

Himpunan pada gambar di atas ditulis sebagai B = {kucing, harimau, singa}
Harimau adalah anggota himpunan B, ditulis: harimau B. Sebaliknya, kelinci
bukan anggota himpunan B, ditulis kelinciB.
Apakah himpunan semestanya? Bisakah saudara coba untuk menuliskan
beberapa himpunan semesta dari himpunan B di atas?
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Himpunan pada
Kompetensi Dasar :
Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan
kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan
menggunakan masalah kontekstual.
Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan,
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen
himpunan, dan operasi biner pada himpunan.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal lain pada materi
Himpunan.
1. Contoh Soal UN 2016(Paket 1)
No
13

Soal
S= {𝑥 ⁄𝑥 ≤ 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 }
P= {𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 < 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}
Q={𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 ≤ 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 }
Diagram venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah ... .

Identifikasi
Level
L2(Aplikasi)
Kognitif
Indikator
1.4.6. melakukan operasi biner pada himpunan
yang
bersesuaian
Diketahui
Himpunan dalam bentuk notasi himpunan
Ditanyakan

Diagram Venn dari himpunan yang diketahui
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No

Soal

Materi yang Jenis-jenis bilangan
dibutuhkan Notasi himpunan
Himpunan secara mendaftar
Diagram Venn
No
14

Soal
Kelas VII-A terdiri dari 31 siswa, 15 siswa mengikuti
kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA dan
7 siswa tidak mengikuti kompetisi teb. Banyak siswa yang
mengikuti kedua kompetisi adalah ... .
A. 28 siswa
B. 8 siswa
C. 5 siswa
D.

4 siswa

Identifikasi
Level
L3 (Analisis)
Kognitif
Indikator
4.4.6.menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
yang
dengan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah
bersesuaian
kontekstual.
Diketahui

{2, 3, 5,7}.

Ditanyakan

Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi

Materi yang Diagram Venn
dibutuhkan
Operasi Biner pada himpunan
Gabungan Himpunan
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Paket 2
No

Soal
Diketahui S={𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 < 11, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑎ℎ}

13

A={𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 < 9, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 2}
B={𝑥 ⁄1 < 𝑥 ≤ 10, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}
Diagram Venn dari himpunan di atas adalah ... .
A.
C.

D
B.

Identifikasi
Level
L2(Aplikasi)
Kognitif
Indikator
1.4.6. melakukan operasi biner pada himpunan
yang
bersesuaian
Diketahui
Himpunan dalam bentuk notasi himpunan
Ditanyakan

Diagram Venn dari himpunan yang diketahui

Materi yang Jenis-jenis bilangan
dibutuhkan Notasi himpunan
Himpunan secara mendaftar
Diagram Venn
No
14

Soal
Dari hasil pendataan wali kelas terdapat 24 siswa pernah
berwisata ke kota Bandung dan 16 siswa ke kota Surabaya.
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No

Soal
Jika terdapat 40 siswa dalam kelas dan 5 siswa yang belum
pernah berwisata ke kedua kota tersebut, banyak siswa yang
pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah ... .
A. 5 siswa
B. 8 siswa
C. 10 siswa
D.

12 siswa

Identifikasi
Level
L3 (Analisis)
Kognitif
Indikator
4.4.6.menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
yang
dengan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah
bersesuaian
kontekstual.
Diketahui

Jumlah dalam suatu kelas ada 31 siswa, 15 siswa mengikuti
kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA dan
7 siswa tidak mengikuti kompetisi tsb.

Ditanyakan

Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi

Materi yang Diagram Venn
dibutuhkan
Operasi Biner pada himpunan
Gabungan Himpunan
Paket 3
No

Soal

13

Sama dengan paket 1

14

Dalam suatu kelas yang terdiri dari 35 siswa, terdapat 25 anak
suka pelajaran matematika dan 20 anak suka pelajaran fisika.
Jika terdapat 3 anak yang tidak suka pelajaran matematika
maupun fisika, maka banyak anak yang suka kedua pelajar itu
adalah ... .
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No

Soal
A. 13 orang
B. 7 orang
C. 5 orang
D.

3 orang

Identifikasi
Level
L3 (Analisis)
Kognitif
Indikator
4.4.6.menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
yang
dengan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah
bersesuaian
kontekstual.
Diketahui

Jumlah dalam suatu kelas ada 31 siswa, 15 siswa mengikuti
kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA dan
7 siswa tidak mengikuti kompetisi tsb.

Ditanyakan

Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi

Materi yang Diagram Venn
dibutuhkan
Operasi Biner pada himpunan
Gabungan Himpunan
2. Contoh Soal Tahun 2017
No
13

Soal
Diketahui himpunan B={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 15}.
Banyak himpuan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota
adalah ... .
A. 6
B. 15
C. 16
D. 20

Identifikasi
Level
Kognitif

L2 (penerapan)
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No

Soal

Indikator
Menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan
yang
bersesuaian
Diketahui
Suatu himpunan ditulis dengan kata-kata
Ditanyakan

Banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota

Materi yang Bilangan Prima
dibutuhkan
Himpunan bagian
Banyaknya himpunan bagian yang memiliki jumlah anggota
yang ditentukan
No
19

Soal
Suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang, 12 orang
membawa tongkat, 15 orang membawa bendera semapur,
dan 6 orang tidak membawa keduanya. Jumlah anggota yang
membawa kedua alat itu adalah ... .
A. 2 orang
B. 8 orang
C. 21 orang
D. 27 orang

Identifikasi
Level
L2 (aplikasi)
Kognitif
Indikator
4.4.6.menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
yang
dengan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah
bersesuaian
kontekstual.
Diketahui

Suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang, 12 orang
membawa tongkat, 15 orang membawa bendera semapur,
dan 6 orang tidak membawa keduanya.

Ditanyakan

Jumlah anggota yang membawa kedua alat

Materi yang Diagram Venn
dibutuhkan
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No

Soal
Operasi biner pada himpunan
Gabungan himpunan

3. Contoh Soal Tahun 2018/2019
Paket 1
No

Soal
Diketahui himpunan K={1 < 𝑥 ≤ 11, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 }

18

Banyak himpunan bagian dari himpunan K yang
mempunyai 3 anggota adalah ... .
A. 4
B. 10
C.

20

D. 35

Identifikasi
Level Kognitif

L2(Penerapan)

Indikator yang Menentukan banyak himpuan bagian
bersesuaian
anggota himpunan tertentu
Diketahui

untuk jumlah

Diberikan suatu himpunan dengan menggunakan notasi
himpunan

Ditanyakan

Menentukan jumlah anggota himpunan bagian

Materi
yang Himpunan bagian
dibutuhkan
Notasi Himpunan
No
19

Soal
Diketahui himpunan semesta S adalah himpunan
bilangan cacah yang kurang dari 20.
A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 20.
B adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 15.
Komplemen dari 𝐴 ∩ 𝐵 adalah ... .
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No

Soal
A. {0, 1,2, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18}
B. {3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19}
C. {3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19}
D. {0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19}

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
bersesuaian
Diketahui

L2(Penerapan)
yang Menentukan komplemen himpunan
Diberikan beberapa himpunan dengan menggunakan
kata-kata

Ditanyakan

Menentukan komplemen dari hasil irisan dua
himpunan

Materi
dibutuhkan

yang Irisan dua Himpunan
Komplemen Himpunan

No
20

Soal
Wawancara dari 40 orang pembaca majalah diketahui 5
orang suka membaca tentang politik dan olahraga, 9
orang yang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca
yang menyukai majalah olahraga sama dengan dua kali
banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak
pembaca yang menyukai majalah politik adalah ... .
A. 8 orang
B. 10 orang
C. 12 orang
D.

14 orang

Identifikasi
Level Kognitif
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L3(Analisis)
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No

Soal

Indikator yang 4.4.6.menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
bersesuaian
dengan operasi biner pada himpunan menggunakan
masalah kontekstual.
Diketahui

Wawancara dari 40 orang pembaca majalah diketahui 5
orang suka membaca tentang politik dan olahraga, 9
orang yang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca
yang menyukai majalah olahraga sama dengan dua kali
banyak pembaca yang menyukai majalah politik

Ditanyakan

Banyak pembaca yang menyukai majalah politik

Materi
yang Operasi biner pada himpunan
dibutuhkan
Diagram Venn
Paket 2
No
18

Soal
Diketahui

Himpunan

A={𝑥 ⁄2 < 𝑥 ≤ 12, 𝑥 ∈

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝}. Banyaknya himpunan bagian A yang
memiliki 3 anggota adalah ... .
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
Identifikasi
Level Kognitif

L2(Penerapan)

Indikator yang Menentukan banyak himpuan bagian
bersesuaian
anggota himpunan tertentu
Diketahui

untuk jumlah

Diberikan suatu himpunan dengan menggunakan notasi
himpunan

Ditanyakan

Menentukan jumlah anggota himpunan bagian
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No

Soal

Materi
yang Himpunan bagian
dibutuhkan
Notasi Himpunan
Segitiga Pascal
No
19

Soal
Diketahui:
S={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 13}
P={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 12}
Q={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 2 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 13}
Himpunan dari komplemen (𝑃 ∪ 𝑄 ) adalah ... .
A. {1, 5, 7, 12}
B. {5,7, 9, 11}
C. {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12}
D. {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12}

identifikasi
Level Kognitif

L2(Penerapan)

Indikator yang Menentukan komplemen dari gabungan dua himpunan
bersesuaian
Diketahui
Diberikan beberapa himpunan dengan menggunakan
kata-kata
Ditanyakan

Menentukan komplemen dari hasil gabungan dua
himpunan

Materi yang
dibutuhkan

No
20

Gabungan dua Himpunan
Komplemen Himpunan
Soal
Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas terdapat 6
balita pernah diberi vaksinasi imunisasi penyakit
campak dan polio, 3 balita diberi vaksin imunisasi kedua
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No

Soal
penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin
campak 2 kali lipat dari vaksin polio. Banyak balita yang
diberi vaksin imunisasi campak adalah ... .
A. 11 balita
B. 15 balita
C. 16 balita
D.

22 balita

identifikasi
Level Kognitif

L3(Analisis)

Indikator yang 4.4.6.menyelesaikan
masalah
kontekstual
yang
bersesuaian
berkaitan dengan operasi biner pada himpunan
menggunakan masalah kontekstual.
Diketahui

Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas terdapat 6
balita pernah diberi vaksinasi imunisasi penyakit
campak dan polio, 3 balita diberi vaksin imunisasi kedua
penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin
campak 2 kali lipat dari vaksin polio.

Ditanyakan

Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak

Materi
yang Operasi biner pada himpunan
dibutuhkan
Diagram Venn
Paket 3
No
18

Soal
Diketahui himpunan L={𝑥 ∕ 3 ≤ 𝑥 < 8}, dimana x
bilangan asli. Banyak himpunan bagian dari himpunan L
yang mempunyai 4 anggota adalah ... .
A. 5
B. 6
C. 7
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No

Soal
D.

8

identifikasi
Level Kognitif

L2(Penerapan)

Indikator yang Menentukan banyak himpuan bagian
bersesuaian
anggota himpunan tertentu
Diketahui

untuk jumlah

Diberikan suatu himpunan dengan menggunakan notasi
himpunan

Ditanyakan

Menentukan jumlah anggota himpunan bagian

Materi
yang Himpunan bagian
dibutuhkan
Notasi Himpunan
Segitiga Pascal
No
19

Soal
Diketahui:
S={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 10}
A={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 10}
B={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 10}
Himpunan dari komplemen (𝐴 ∪ 𝐵), adalah ... .
A. {4, 6, 8}
B. {1, 3, 5, 7}
C. {2, 4, 6, 8}
D.

{1,2, 3, 5, 7, 9}

Identifikasi
Level Kognitif

L2(Penerapan)

Indikator yang Menentukan komplemen himpunan
bersesuaian
Diketahui
Diberikan beberapa himpunan dengan menggunakan
kata-kata
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No
Ditanyakan

Soal
Menentukan komplemen dari hasil gabungan dua
himpunan

Materi
yang Gabungan dua Himpunan
dibutuhkan
Komplemen Himpunan
No
20

Soal
Dari hasil pendataan balita di suatu puskesmas, terdapat
6 balita pernah diberi imunisasi vaksin penyakit campak
dan polio, 3 balita belum pernah diberi imunisasi vaksin
kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi
imunisasi vaksin campak 2 kali lipat dari vaksin polio.
Banyak balita yang diberi imunisasi vaksin polio adalah
... .
A. 11 balita
B. 15 balita
C. 16 balita
D.

22 balita

Identifikasi
Level Kognitif

L3(Analisis)

Indikator yang 4.4.6.menyelesaikan
masalah
kontekstual
yang
bersesuaian
berkaitan dengan operasi biner pada himpunan
menggunakan masalah kontekstual.

Diketahui

Dari hasil pendataan balita di suatu puskesmas, terdapat
6 balita pernah diberi imunisasi vaksin penyakit campak
dan polio, 3 balita belum pernah diberi imunisasi vaksin
kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi
imunisasi vaksin campak 2 kali lipat dari vaksin polio.
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No

Ditanyakan

Soal

Banyak balita yang diberi imunisasi vaksin polio

Materi
yang Operasi biner pada himpunan
dibutuhkan
Diagram Venn
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran(KP) ini mencakup pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk lingkup materi Himpunan.
Hasil analisis UN tahun pelajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa daya
serap materi Himpunan secara nasional sebesar 41,65, artinya rata-rata
jawaban benar dari seluruh butir soal pada lingkup materi Himpunan
seluruh siswa peserta UN 2018 sebesar 41,65. Hal ini masih tergolong
pencapaian rendah yaitu di bawah daya serap minimum (passing grade)
yang ditetapkan pemerintah sebesar 55,00. Mengambil sampel zona DKI
Jakarta, daya serap materi Himpunan juga masih rendah, yaitu 41.07. Hal
ini perlu mendapat tindak lanjut dengan penguatan materi dan
membiasakan siswa terhadap pembelajaran yang melatih keterampilan
berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, guru perlu dibekali dengan
kompetensi mengelola pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir
tingkat tinggi siswa. Kegiatan Pembelajaran ini akan memberikan contoh
pembelajaran dan soal berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi
pada lingkup materi Himpunan.
Aktivitas 1
Aktivitas pembelajaran 1 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai

kompetensi

terkait

konsep

himpunan.

Aktivitas

ini

menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Membedakan himpunan dan bukan himpunan
b. Menyebutkan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan
c. Menyebutkan keanggotaan suatu himpunan
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Pemutar video/komputer; dan
2. LCD proyektor
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
1.Stimulation
(Stimulasi/Pernyataan)

 Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub topik)
pembelajaran

 Guru

memotivasi

menyampaikan

siswa

kegunaan

dengan
belajar

cara
tentang

himpunan

 Guru menayangkan masalah 1 dan masalah 2
berikut
Masalah 1.
Dari kumpulan benda atau orang manakah yang
termasuk himpunan atau bukan?
a. Kumpulan guru yang tinggi, kalau Daus Mini,
gurunya 1 meter dianggap tinggi, kalau kita
guru

yg

tingginya

2

meter

dianggap

tinggikah?
b. Kumpulan aktor yang ganteng
c. Kumpulan murid SMPN 44 yang tinggi
badannya lebih dari 160 cm
d. Kumpulan lampu lalu lintas
e. Hewan berbulu halus
f.

Kumpulan hewan yang lucuJadi himpunan itu
definisinya harus jelas, yang harus kita
lakukan kembali kepada definisi di atas, jelas
atau tidak.

Masalah 2.
A= {𝐴 ≤ 10, 𝐴 ∈ 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 12}
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Bagaimana cara m membaca notasi himpunan di
atas?
Sebutkan keanggotaan dari himpunan di atas!
Guru memancing siswa untuk bertanya tentang
kedua masalah stimulasi tersebut.
2. Identifikasi

Pernyataan Guru menyampaikan LKPD 1 , yakni menyelesaikan

Masalah/Problem

masalah 1 dan masalah 2 dan menjelaskan perbedaan

Statement

konsep matematika untuk menyelesaikan masalah
tersebut.

3. Data

Collection/ Secara

Pengumpulan Data
4. Data

berkelompok

siswa

berdiskusi

mengerjakan LKPD 1
Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKPD 1.

Processing/Pengolahan
Data
5. Verification

(pembuktian)

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat
untuk

membuktikan

benar

atau

tidaknya

hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain di
Kegiatan 2 LKPD 1.
6. Generalization (menarik Guru

membimbing

siswa

menyimpulkan

kesimpulan/generalisasi) tentang:


Konsep himpunan



Konsep bukan himpunan



Keaanggotaan suatu himpunan

Aktvitas 2
Aktivitas pembelajaran 2 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi terkait menyajikan himpunan dengan mendaftar
anggotanya, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan
menuliskan notasi pembentuk himpunan, kemudian memecahkan masalah
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terkait penyajian himpunan. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran
problem-based learning.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
a. Menyajikan himpuan dengan mendaftarkan anggotanya
b. Menyajikan himpunan dengan menyatakan sifat yang dimiliki
anggotanya
c. Menyajikan

himpunan

dengan

menuliskan

notasi

pembentuk

himpunan
d. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyajian himpunan
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 2 x 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. 3 holahop atau tali terhubung yang dapat dibentuk lingkaran untuk
masing-masing kelompok,
2. kartu-kartu yang bisa ditulis nama
3. Meja untuk meletakkan holahop/tali dengan berbagai pola atau bisa
juga di lantai dengan menggambar persegi panjang di lantai
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
1.Stimulation

 Siswa dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok

(Stimulasi/

 Masing-masing siswa menerima 1 kartu dan

Pernyataan)

menuliskan namanya di kartu tersebut
 Guru

memberikan

instruksi

pada

semua

kelompok
1. Untuk menemukan konsep semesta dan
anggota himpunan
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
a. Letakkan satu holahop/tali lingkaran di meja

Gambar 4 Holahop/Lingkaran

Holahop/lingkaran merepresentasikan himpunan
dan meja/persegi panjang merepresentasikan
semesta
Berikan pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun
siswa pada penemuan konsep himpunan, anggota
himpunan, bukan anggota himpunan dan semesta
pembicaraan.
5.

Identifikasi

Guru menyampaikan LKPD 2 , yakni menyelesaikan

Pernyataan

masalah dan menjelaskan perbedaan konsep

Masalah/Problem

matematika

Statement

tersebut.

6.

Data

untuk

menyelesaikan

masalah

Collection/ Secara berkelompok siswa berdiskusi mengerjakan

Pengumpulan Data

LKPD 2
Minta siswa meletakkan kartu namanya pada
lingkaran jika memenuhi kondisi (guru dapat
memilih salah satu)
 siswa berjenis kelamin perempuan
• siswa yang menyukai membaca
• siswa yang berawalan huruf A
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
• dan sebagainya (guru dapat menentukan sendiri
syarat/sifat himpunan yang diinginkan)
c. Siswa yang tidak memenuhi syarat himpunan
tersebut meletakkan kartu namanya di luar
lingkaran
7.

Data

Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKPD 2.

Processing/Pengolahan
Data

Meja

merepresentasikan

pembicaraan,

yaitu

siswa

semesta
dalam

satu

kelompok. Himpunan adalah kelompok siswa
dengan

definisi/syarat

tertentu.

Anggota

himpunan adalah siswa yang berada di dalam
lingkaran,

sedangkan

bukan

anggota

himpunan adalah siswa yang berada di luar
Pada tahap ini guru mengenalkan istilah himpunan,
lingkaran.
anggota himpunan, bukan anggota himpunan, dan
semesta. Guru dapat mengenalkan simbol-simbol
dari masing-masing istilah tersebut.
Untuk mengetahui pemahaman siswa, buatlah lagi
himpunan yang lain dan tanyakan pada siswa nama
himpunan, semesta pembicaraan, siapa saja yang
menjadi anggota himpunan, dan siapa saja yang
bukan anggota himpunan.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
7.

Verification

(pembuktian)

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang
ditetapkan tadi pada kasus lain di LKPD 2.

8.

Generalization

(menarik

Guru membimbing siswa menyimpulkan tentang:
Menyajikan himpunan, dengan cara mendaftar,

kesimpulan/generalisasi) dengan sifat yang dimiliki oleh setiap himpunan
yang ditentukan, serta menyatakan dengan notasi
himpunan.
Aktivitas 3
Aktivitas pembelajaran 3 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai

kompetensi

terkait

menyelesaikan

masalah

himpunan

menggunakan diagram venn, serta operasi himpunan yang terkait di dalamya,
seperti irisan himpunan, gabungan himpunan.
Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran discovery learning
Tujuan aktivitas pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
a. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan himpunan
semesta dan diagram venn
b. Mengomunikasikan konsep himpunan semesta dan diagram venn
c. Menjelaskan konsep himpunan kosong
d. Menentukan kardinalitas suatu himpunan
e. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan
f. Menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpuna
g. Menjelaskan definisi tentang irisan dua himpunan atau lebih
h. Menentukan keanggotaan hasil irisan dua himpunan atau lebih
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i.

Menuliskan keanggotaan hasil gabungan dua himpunan atau lebih

j.

Menentukan keanggotaan hasil pengurangan atau selisih dua
himpunan atau lebih

k. Menentukan keanggotaan komplemen suatu himpunan
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 2 x 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. 3 holahop atau tali terhubung yang dapat dibentuk lingkaran untuk
masing-masing kelompok,
2. kartu-kartu yang bisa ditulis nama
3. meja untuk meletakkan holahop/tali dengan berbagai pola atau bisa juga
di lantai dengan menggambar persegi panjang di lantai
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Fase 1
Orientasi

a. Guru menyampaikan tujuan dan topik (sub

siswa

topik) pembelajaran

kepada masalah

b. Guru mengingatkan tentang konsep himpunan

dan bukan himpunan
c. Siswa mencermati masalah berikut.

Menemukan irisan dua himpunan
a.

Kali

ini

kita

akan

menggunakan

dua

holahop/lingkaran
b. Sama seperti aktivitas 1, guru menginstruksikan
siswa untuk membuat dua himpunan dengan syarat,
misalnya
 Himpunan A adalah himpunan siswa laki-laki,
himpunan B adalah himpunan siswa yang
namanya berawalan huruf S
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
 Himpunan A adalah himpunan siswa yang
menyukai sepakbola, himpunan B adalah siswa
yang menyukai membaca
 dan sebagainya,


Fase 2
Mengorganisasikan
peserta didik

Siswa membentuk kelompok kooperatif yang
terdiri atas 4-5 orang.



Guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok
belajar, yaitu membaca sumber belajar yang
diperlukan secara individu (namun dalam
situasi kerja kelompok), dilanjutkan dengan
berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan
menyiapkan laporan hasilnya

 pada awalnya pilihlah himpunan saling asing,
selanjutnya usahakan membuat dua himpunan
yang beririsan.
 Siswa yang berada pada kedua himpunan
diharapkan

akan

bertanya

atau

berpikir

bagaimana meletakkan kartu namanya di kedua
lingkaran.
 Secara individu siswa membaca buku siswa, buku

Fase 3
Membimbing

catatan/ lembar kerja, atau sumber lain guna

penyelidikan

memperoleh

individu
kelompok

dan

informasi

pendukung

untuk

penyelidikan dalam rangka menyelesaikan masalah
yang diberikan guru
 Siswa mengidentifikasi data-data kunci dalam
permasalahan dan merumuskan apa yang hendak
diselidiki dan dihasilkan
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
 Siswa memilih strategi yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah dengan dibimbing guru.
 Siswa melaksanakan strategi penyelidikan yang
dipilih dalam rangka menyelesaikan masalah.
 Siswa mengecek kesesuaian dan kecukupan hasil
penyelesaian

masalah

dengan

tuntutan

permasalahan.
 Biarkan siswa bereksplorasi dan menemukan
terlebih dahulu bagaimana caranya supaya siswa
yang memenuhi kedua syarat himpunan dapat
meletakkan kartu namanya di kedua lingkaran
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
menuntun pada penemuan konsep irisan, misalnya:
 Adakah siswa yang berada pada kedua himpunan?
 Bagaimana caranya supaya kamu bisa berada di dua
lingkaran tersebut?
 dan seterusnya

 Siswa memodelkan permasalahan musim kemarau

Fase 4
Mengembangkan
dan

tersebut menggunakan tabel perbandingan.

menyajikan  Siswa menyelesaikan model yang telah dibuatnya

hasil karya

 Siswa

menyampaikan

hasil

penyelesaian

permasalahan dan memberi kesempatan kepada
kelompok lain untuk menanggapi dan memberi
pendapat terhadap presentasinya
 Dengan dibimbing guru, siswa melakukan analisis

Fase 5
Menganalisa
mengevaluasi

dan

proses pemecahan masalah yang telah dilakukan.
Bimbingan

guru

mengidentifikasi
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
proses pemecahan

permasalahan, merumuskan apa yang hendak

masalah

diselidiki dan dihasilkan, memilih strategi yang
digunakan

dalam

menyelesaiakan

masalah,

melaksanakan

strategi

dalam

rangka

menyelesaikan

masalah,

mengecek

hasil

terhadap

proses

penyelesaian masalah
 Siswa

melakukan

refleksi

penyelidikan yang telah dilakukannya dalam
rangka menyelesaikan masalah.
 Siswa dapat menemukan kesimpulan:
Dua himpunan beririsan jika terdapat anggota
himpunan

yang

merupakan

anggota

kedua

himpunan secara bersamaan.

Aktivitas 4
Aktivitas pembelajaran 4 ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi merepresentasikan masalah kontekstual dalam
bentuk diagram venn. Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran
discovery learning.
Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan siswa mampu:
1. merepresentasi masalah kontekstual ke dalam bentuk diagram venn
2. membaca bentuk representasi berbentuk diagram venn menjadi bentuk
paparan sesuai yang ditentukan terkait himpunan
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 2 x 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Diagram Venn dalam bentuk anggota himpunan berupa noktah
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Langkah-langkah pembelajaran


Setelah siswa menemukan konsep himpunan, anggota himpunan,
semesta himpunan dan irisan himpunan, berikan latihan untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa.



Contoh soal yang bisa diberikan.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
- Hitunglah banyak anggota yang merupakan anggota himpunan lingkaran,

tetapi bukan anggota himpunan segitiga, jajargenjang, maupun persegi
panjang!
- Hitunglah banyak anggota yang merupakan anggota himpunan
jajargenjang, tetapi bukan anggota himpunan segitiga, lingkaran,
maupun persegi panjang!
- Hitunglah banyak anggota yang merupakan anggota irisan dari himpunan
lingkaran dan segitiga, tetapi bukan anggota himpunan jajargenjang dan
persegi panjang!
- Hitunglah banyak anggota yang merupakan anggota irisan dari himpunan
jajargenjang dan persegi panjang, tetapi bukan anggota himpunan
lingkaran dan segitiga!
Aktivitas ini hanyalah contoh pembelajaran himpunan. Saudara dapat
merancang sendiri sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Lakukan kegiatan berikut secara individual atau kelompok.
LK.1.1. Pengertian Himpunan(1 x 40 menit)
Tujuan : menjelaskan pengertian himpunan
Uraian aktivitas.
1.

Gunakan sumber lain seperti internet untuk mencari
pengertian himpunan.

2.

Bandingkan beberapa pengertian-pengertian tersebut untuk
disimpulkan persamaan dan perbedaannya.

LK.1.2. Contoh bukan himpunan(1 x 40 menit)
Tujuan : menyebutkan contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan
Uraian aktivitas.
1. Catat semua atau sebagian benda sekitar Anda.
2.

Ciptakan satu himpunan yang kurang memungkinkan untuk
menyatakannya dengan notasi pembentuk himpunan .

LK.1.3. Contoh himpunan dan macam-macam himpunan(2 x 40 menit)
Tujuan : menyatakan himpunan
Uraian aktivitas.
1. Catat semua atau sebagian benda yang berada di sekitar Anda.
2. Ciptakan satu himpunan:
a. Berhingga
b. Kosong
c. Kardinalnya ganjil
d. Kardinalnya genap
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LK.1.4. Himpunan bagian(2 x 40 menit)
Tujuan :
Uraian aktivitas.
1. Berilah contoh dua himpunan A dan B, sehingga AB dan BA.
Apa kesimpulan Anda tentang hubungan kedua himpunan
tersebut di atas?
2. Adakah kaitan antara irisan dan himpunan bagian? Lengkapi
penjelasan Anda dengan gambar dan contoh.
Lembar Kerja Peserta Didik 2(2 x 40 menit)
LK.2.1. Diagram Venn
Tujuan : menyatakan himpunan dalam diagram venn.
Uraian aktivitas.
Diberikan bangun geometri: Belah ketupat, jajar genjang, layang-layang,
persegi, persegi panjang, segi empat, dan trapesium. Berdasarkan definisi
masing-masing bangun, buatlah diagram Vennnya.
LK. 2.2. Dua himpunan yang beririsan.
Tujuan : membentuk dua himpunan yang beririsan.
Uraian aktivitas.
1.

Sediakan tiga potong tali dengan panjang sekitar 1 meter dengan
warna berbeda.

2.

Ikatkan ujung untuk masing-masing tali.

3.

Keluarkan semua atau sebagian isi tas Anda atau kelompok Anda dan
letakkan di atas meja.

4.

Letakkan satu tali sedemikian hingga berbentuk menyerupai
lingkaran.

5.

Letakkan sebagian atau semua benda yang tersedia dalam lingkaran
tali tersebut. Deskripsikan himpunan yang terbentuk.

6.

Selanjutnya letakkan satu tali lagi di atas himpunan yang terbentuk
sehingga bangun dua himpunan yang beririsan. Susun benda-benda
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yang ada sehingga membentuk dua himpunan yang beririsan.
Deskripsikan kedua himpunan yang terbentuk.
7.

Lakukan kegiatan-kegiatan seperti pada Aktivitas 1 tetapi dengan
menggunakan sebagian atau semua blok logika. (Jika memungkinkan)

Lembar Kerja Peserta Didik 3 (2 x 40 menit)
Setelah Anda menganalisis rancangan aktivitas pembelajaran dalam Bahan
Pembelajaran, apakah aspek-aspek pembelajaran berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi sudah terdapat di sana? Jika sudah, tuliskan pada bagian
mana aspek tersebut muncul. Jika belum, berikan saran perbaikan supaya
aspek tersebut dapat dimunculkan dalam pembelajaran.
Aspek Pembelajaran KBTT

Himpunan

Transfer of Knowledge
Critical & Creative Thinking
Problem Solving
Saran Perbaikan
Lembar Kerja Peserta Didik 4(1 x 40 menit)
Merancang Soal Berorientasi KBTT
Petunjuk:
1. Aktivitas ini dikerjakan secara individu
2. Analisislah KD Himpunan pada Kurikulum 2013
3. Buatlah indikatornya, kembangkan indikatornya ke level kognitif C4, C5
atau C6
4. Buatlah 1 soal berorientasi KBTT sesuai indikator yang telah saudara
kembangkan
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
1. Kompetensi Dasar yang dipilih:

2. Pencapaian Kompetensi dan Kisi-Kisi Kompetensi Berdasarkan KD
Himpunan, yang dikembangkan ke level C4. C5 atau C6

3. Soal Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
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C. Bahan Bacaan
Jenis-jenis bilangan
Sebelum

mempelajari

himpunan,

sebaiknya

diingat

kembali

pemahaman jenis-jenis bilangan, karena akan digunakan jenis-jenis
bilangan dengan anggotanya ini pada himpunan dan operasinya.
Pada penulisan himpunan bilangan, seringkali digunakan lambang dari
himpunan bilangan tersebut, yaitu:
 ℕ merupakan simbol dari natural number atau bilangan asli
 ℤ merupakan symbol dari integer atau bilangan bulat
 ℚ merupakan symbol dari rational number atau bilangan rasional
 ℝ merupakan symbol dari real number atau bilangan riil
Meskipun pada jenjang SMP belum menggunakan lambang-lambang
tersebut, tetapi baik bagi guru untuk mengenalkannya kepada siswa.
Mendaftar anggota himpunan sangat tergantung, termasuk ke dalam
bilangan apakah anggota himpunan yang ditentukan. Sebagai contoh A
adalah himpunan yang beranggotakan 𝑥 dimana 𝑥 merupakan kurang
dari 10 serta merupakan bilangan prima. Maka anggota himpunan A
adalah {2, 3, 5,7}. Anggota himpunan akan berbeda hasilnya kalau
misalkan B adalah himpunan yang beranggotakan z, dimana z
merupakan kurang dari 10 serta merupakan bilangan genap. Maka
anggota himpunan B adalah {2, 4, 6. 8 }.
HIMPUNAN
Himpunan merupakan kumpulan atau kelompok obyek, baik nyata
maupun abstrak, yang terdefinisi dengan jelas (well defined) atau
memiliki syarat/sifat tertentu. Contoh himpunan: himpunan siswa
kelas IX, himpunan siswa laki-laki, himpunan bilangan asli kurang dari
10. Sedangkan himpunan wanita cantik tidak termasuk himpunan
karena cantik bukanlah definisi yang jelas. Seseorang bisa mengatakan
si Fulan cantik, tetapi orang lain belum tentu berpendapat yang sama.
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Oleh karena itu ‘cantik’ bukan merupakan definisi yang jelas, atau
disebut not-well defined.
Contoh.
Dari kumpulan benda atau orang manakah yang termasuk himpunan
atau bukan?
g. Kumpulan guru yang tinggi, kalau Daus Mini, gurunya 1 meter
dianggap tinggi, kalau kita guru yg tingginya 2 meter dianggap tinggi.
Jadi relatif karena tidak ada angkanya, jadi bukan himpunan
h. Kumpulan aktor yang ganteng, sama sama tidak ada definisi yang
jelas, berdasarkan siapa, apa tolak ukurnya, jadi bukan himpunan
i. Kumpulan murid SMPN 44 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm
j. Kumpulan lampu lalu lintas
k. Hewan berbulu halus, ini adalah kata sifat, bukan himpunan bisa saja
yng tidak suka hewan bulunya kasar.
l. Kumpulan hewan yang lucu, relatif, sehingga bukan himpunan
Jadi himpunan itu definisinya harus jelas, yang harus kita lakukan
kembali kepada definisi di atas, jelas atau tidak.
Cara penulisan Himpunan
Ada 3 cara menuliskan suatu himpunan.
1. Mendaftarkan
Contoh: A= {1,2,3,4,5}
2. Dengan kalimat/kata-kata


Contoh: A = {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 5},
“{ }, artinya adalah suatu himpunan.



Contoh lainnya A= Himpunan 5 bilangan asli pertama

3. Notasi pembentuk Himpunan


Contoh penulisan Notasi Himpunan

A = {𝑎 ∕ 𝑎 < 6, 𝑎 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}
Ditulis yang bagian pertama apa yang kita mau, dilanjutkan dengan
bagian kedua yaitu keterangan
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Dibaca: A sedemikian rupa sehingga A kurang dari 6 dan A merupakan
anggota bilangan prima
Contoh Soal:
1. A= {𝐴 ≤ 10, 𝐴 ∈ 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 12}
Soal ini berbentuk notasi, sehingga kita harus dapat menubah menjadi
bentuk lainnya yaitu dalam bentuk daftar atau listing dan dalam bentuk
kata-kata.


Dengan daftar atau listing

A = {… . } Lebih kecil sama dengan 10 dan A anggota faktor dari 12.
Jadi kita cari dahulu faktor dari 12. Bedakan faktor dari dengan faktor
prima dari. Diminta dalam soal ini adalah faktor dari 12.
Kita cari faktor dari 12
12

1

2

3

12

6

4

Kita pilih dengan cara ditulis, diambil faktor dari 12 yang kurang dari
10, yaitu A=(1,2,3,4,6); 12 tidak masuk karena lebih dari 10


Dengan kata kata:

A adalah himpunan faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 12,
atau
A = {𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 12 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 10}
2. Contoh nomer 2
D= {5,7,11,13}
Dalam contoh ini penulisan dengan cara didaftar atau dilisting. Yang
kita cari adalah dalam bentuk notasi dan dalam bentuk kata-kata.
 Dalam bentuk notasi D = {𝑑 ∕ 5 ≤ 𝑑 ≤ 13, 𝑑 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}
D sedemikian rupa dengan mencari apa yang ditentukan, kemudian
dilanjut kita beri keterangan. Lebih lanjut supaya 1,9, 10 dan 12 tidak
masuk, maka dicari anggota yang memenuhi D adalah anggota bilangan
Prima.
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 Dalam bentuk kata-kata:
D = himpunan bilangan prima dari 5 sampai dengan 13
ANGGOTA HIMPUNAN
Jika ada dalam himpunan yang ditentukan, maka dilambangkan dengan
“∈” , serta yang bukan anggota dilambangkan dengan “∉ "
Contoh:
A={1, 2, 3, 4, 5}
6 . ∉.. A
2 . ∈.. A
Contoh Soal:
Isilah titik-titik di bawah ini dengan ∈ ataupun “∉ "
 Ayam... {𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎}
 1990.... {𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑖𝑠𝑎𝑡}
 192 .... {1, 2, 4, 8, 16, 32, , , , }
 K

..... {ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛}

 12 ..... {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡}
Penyelesaian
 Ayam

. ∉.. {𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎}, karena ayam merupakan

binatang unggas
 1990

.. ∉.. {𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑖𝑠𝑎𝑡}, karena 1990 tidak habis dibagi 4,

sehingga 1990 bukan merupakan tahun kabisat
 192 ∈... {1, 2, 4, 8, 16, 32, , , , }, karena merupakan kumpulan bilangan
kelipatan 2, atau bilagan yang habis dibagi dengan 2, sedangkan 192
habis dibagi dengan 2
 K

. ∈.... {ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛}, cukup jelas

 12 ∈..... {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡}, bilangan komposit adalah bilangan
selain prima, atau bilangan yang habis dibagi oleh selain 1 dan dirinya
sendiri.
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JENIS HIMPUNAN
Bilangan Kardinal adalah Bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota
suatu himpunan.
Cara penulisan adalah sebagai berikut:
𝑛 (𝐴 ) = ⋯
Contoh: Jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3
Jawab: Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3 adalah {3}, maka
𝑛 (𝐴 ) = 1
Contoh Soal.
Tuliskan bilangan kardinal himpunan-himpunan berkut!
1. A={ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑣𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎 "𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎"}
A={𝑎, 𝑒, 𝑖 }, maka 𝑛(𝐴) = 3
2. B={𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖 }, 𝑛(𝐵) = 9
3. C={𝑥 ∕ 𝑥 < 15, 𝑥 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 }
C={1, 3, 5, 7, 9, 11. 13}, 15 apakah ikut? Tidak, karena aturannya x kurang dari
15. Maka 𝑛(𝐶 ) = 7
4. D=himpunan faktor dari 2, Bedakan faktor dari suatu bilangan, dengan
faktor prima suatu bilangan
2

1
2

D={1, 2 }, Jadi 𝑛(𝐷 ) = 2
Perlu diulang lagi untuk dituliskan, terlihat dari contoh-contoh di atas,
bilangan kardinal adalah jumlah anggota suatu himpunan.
Banyaknya anggota himpunan 𝐴 dilambangkan dengan 𝑛(𝐴). Sebagai contoh,
Z adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10, maka 𝑍={2,4,6,8}.
Dengan demikian, banyak anggota himpunan 𝑍 atau 𝑛(𝑍)=4. Setelah
mengetahui bagaimana menyatakan banyaknya anggota himpunan, sebagai
tantangan Anda, berapakah banyak anggota himpunan kosong?
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JENIS-JENIS HIMPUNAN
1. Terhingga atau terbatas
Contoh: P= Himpunan bilangan asli kurang dari 10
P= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
2. Berbeda kalau P= Himpunan bilangan pecahan kurang dari 10,
hasilnya pasti sangat banyak sehingga akan tak terhingga, namamya
adalah Himpunan Tak Terhingga, dimana jumlah anggotanya tidak
terbatas.
3. Himpunan Kosong
Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, dituliskan
{ }atau ∅. Contoh: Himpunan manusia yang sudah pernah ke Yupiter.
Contoh Soal:
Tuliskan termasuk jenis himpunan apakah himpunan di bawah ini:
1. Q=Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5
Q={2, 3, 5, … }, jawabannya ada yaitu Q={5}, jadi Q adalah himpunan
terhingga.
2. R=Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100
R={101, … , 1000001, … }, R= himpunan tak hingga
3. A={𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 3 𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝}
A={ }𝑎𝑡𝑎𝑢 ∅, karena bilangan prima ynag genap hanya ada satu yaitu 2
dan kurang dari 3
4. E={𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 4 𝑑𝑎𝑛 9}
E={ }atau ∅
5. P={𝑥 ∕ 0 < 𝑥 < 2, 𝑥 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 }
P=himpunan bilangan bulat dan bilangan pecahan, jadi P= himpunan tak
hingga
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HIMPUNAN YANG SAMA DAN EKUIVALEN
Himpunan dikatakan sama jika hanya jka anggotanya sama persis.
Dua himpunan dikatakan ekuivalen, jika jumlah anggotanya sama, namun
isinya tidak harus sama. Misal ada beberapa himpunan:
A={0, 1, 2, 3, 4}
B={𝐻𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑣𝑜𝑘𝑎𝑙 }, B={𝑎, 𝑖, 𝑢, 𝑒, 𝑜}
C={5 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎}, C={0, 1, 2, 3, 4 }
D={5 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎}, D={1, 2, 3, 4, 5 }
Himpunan yang sama adalah A=C
Himpunan yang ekuivalen adalah 𝐴~𝐵, 𝐴~𝐶, 𝐴~𝐷, 𝐵~𝐶, 𝐵~𝐷, 𝐶~𝐷
Contoh Soal:
Manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekuivalen!
1. A={1, 3, 5 }dan B=ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑛(𝐴)= 3, B={ℎ𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝑘𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ}, 𝑛(𝐵) = 3, jadi 𝑛(𝐴) = 𝑛(𝐵). Jadi 𝐴~𝐵.
2. P={ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑣𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑎 ′𝑛𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎′}, P={𝑖, 𝑒, 𝑎}
R={ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑣𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑎 ′𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎′}, R={𝑎, 𝑒, 𝑖 }
Himpunan P= Himpunan R, P=R
3. M={𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 ′𝑖 }

dan

S={𝑥 ∕ 𝑥 < 3, 𝑥 ∈

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 }
M={𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖, 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑢𝑎𝑟𝑖, 𝑀𝑒𝑖, 𝐽𝑢𝑛𝑖, 𝐽𝑢𝑙𝑖 }, 𝑛(𝑀) = 5
S={1, 2, }, 𝑛(𝑆) = 2
Jadi M≠ 𝑆, 𝑀 ≁ 𝑆
4. D=ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖 60,

E= himpunan faktor prima

dari 30
D={2,3,5}

E={2, 3, 5}

D=E dan 𝐷~𝐸
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HIMPUNAN BAGIAN dan HIMPUNAN KUASA
Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika
semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut.
Penulisan himpunan bagian, dilambangkan sebagai berikut “⊂ ", disebut juga
‘subset’
Contoh:
i)

A={1,2} dan S={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 }, berarti 𝐴 ⊂ 𝑆

ii)

P={1, 2, 3, 4} dan Q={1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8}, berarti 𝑃 ⊂ 𝑄

Contoh Soal
Lengkapi titik di bawah ini dengan lambang ∈, ∉, ⊂, 𝑎𝑡𝑎𝑢 ⊄
i)

0...∅

ii)

∅ . . . {0}

iii)

57 . . . {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡}

iv)

{3 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎} . . . {4 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎}

Penyelesaian:
i)

0 . ∉. . ∅, karena 0 bukan anggota dari { }

ii)

∅ . . ⊂ . {0}, karena { }𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ ⊂ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛

iii)

57 . ∈ . . {bilangan komposit}, bilangan komposit adalah bilangan
prima mulai dari 4 karena 1 bukan bilangan prima bukan komposit.
57 habis dibagi 3, jadi 57 bukan bilangan prima, jadi 57 adalah
bilangan komposit.

57 tidak memakai tanda kurung. Jadi 57 ∈ {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 }
Kalau {57} ⊂ {𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡}
JUMLAH HIMPUNAN BAGIAN
Dari suatu himpunan, bisa dibuat himpunan bagian, misal: Himpunan
A={1, 2, 3 }, maka dari himpunan A bisa dibuat beberapa himpunan bagian
sebagai berikut: { }; {1}; {2}; {3}; {1,2}; {1,3}; {2,3}; {1, 2, 3}. Kita tidak
melihat urutan serta tidak menentukan anggota yang tidak ada dalam
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himpunan yang ditentukan, misalkan {4} bukan termasuk himpunan bagian
dari A. Himpunan A, jumlah bilangan kardinalnya adalah 3, kita tuliskan:
𝑛(𝐴) = 3, jumlah anggota himpunan bagiannya ada 8, sehingga 8 diperoleh
dari 2𝑛 = 23 = 8.
Menentukan banyaknya himpunan bagian bisa menggunakan rumus diatas,
karena sangat banyak sekali kalau kita secara manual menentukan banyaknya
himpunan bagian, jika anggota himpunan lebih banyak lagi.
Penggunaan rumus lainnya di dalam menentukan banyaknya himpunan
bagian adalah dengan menggunakan pola bilangan segitiga pascal.
Contoh:
Himpunan B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Maka berapakah jumlah himpunan bagian
dari B yang memiliki:
i)

5 anggota

ii)

Minimal 3 anggota

iii)

Maksimal 3 anggota

iv)

Kurang dari 3 anggota

v)

Lebih dari 3 anggota

Penyelesaian:
𝑛 (𝐵 ) = 8
Segitiga Pascal
1
1

1

1 2
1 3
1
1 5

4

1
3

1

6 4

1

10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28

56 70 56 28 8 1
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Dari segitiga Pascal di atas, bisa kita ambil susunan angka sesuai jumlah
bilangan kardinal. Untuk Himpunan B, jumlah anggotanya ada 8, sehingga
susunan angka yang digunakan adalah susunan angka pada tahap ke-8 dari
segitiga pascal. Setelah itu susunannya kita ambil sebagai kardinalnya, atau
jumlah anggota himpunan yang memuat sesuai jumah anggota himpunan yang
ditentukan. Untuk susunan dengan jumlah anggota himpunan 8, sebagai
berikut:
Jumlah himpunan ∅ ada 1 himpunan
Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 1 atau
ditulis 𝑛(𝐵) = 1, ada 8.
Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 2 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 2, ada 28

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 3 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 3, ada 56

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 4 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 4, ada 70

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 5 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 5, ada 56

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 6 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 6, ada 28

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 7 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 7, ada 8

Jumlah himpunan bagian dari himpunan B yang jumlah anggotanya 8 atau di
tulis

𝑛(𝐵) = 8, ada 1.

Sehinnga penyelesaian soal-soal di atas, adalah:
i)

5 anggota ada 56 buah himpunan bagian

ii)

Minimal 3 anggota, artinya paling sedikit 3 anggota, yang kita lihat
yang anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya himpunan bagian ada
56+70+56+28+8+1=219

iii)
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iv)

Kurang dari 3 anggota, 1+8+28= 37

v)

Lebih dari 3 anggota, 70+56+28+8+1=163

HIMPUNAN KUASA
Himpunan Kuasa adalah suatu himpunan yang beranggotakan himpunan
bagian dari himpunan tersebut. Penulisannya 𝑃 (𝐴).
Contoh: A={1, 2, 3}
Himpunan bagian dari A= { }; {1}; {2}; {3}; {1,2}; {1,3}; {2,3}; {1, 2, 3}.
Himpunan kuasa dari A adalah:
𝑃(𝐴) = {{ }; {1}; {2}; {3}; {1,2}; {1,3}; {2,3}; {1, 2, 3}. }
Contoh lainnya’
Himpunan B= Himpunan lampu lalu lintas, B={𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}
Himpunan

bagian

dari

B=
{ }; {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢}; {𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔}; {𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}; {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔}; {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}; {𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ};
{𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}
Himpunan

kuasa

dari

himpunan

B,

di

tulis

𝑃 (𝐵 ) =

{ }, {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢}, {𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔}, {𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}, {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔}, {𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}, {𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ},
{
}
{𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢, 𝐾𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ}
KOMPLEMEN HIMPUNAN
Komplemen himpunan adalah himpunan di luar himpunan, ditulis dengan
lambang c atau ‘. Misalnya 𝐴𝐶 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐴𝐼
Contoh:=
S={1, 2, 3, 4, 5, 6}
A={1, 3 5}
Maka 𝐴𝐼 = {2, 4, 6}
Contoh Soal:
Diketahui S={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Sebutkan anggota-anggota 𝐴𝐼 , jika:
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i)

A={0, 2, 4, 6, 8, 10}, maka 𝐴𝐼 = {1, 3, 5, 7, 9}

ii)

A={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑆}, A={1, 3, 5, 7, 9}, maka 𝐴𝐼 = {0, 2,
4, 6, 8, 10}

iii)

A={𝑥 ⁄𝑥 > 5, 𝑥 ∈ 𝑆}, A={6, 7, 8, 9, 10}, maka 𝐴𝐼 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

iv)

A={𝑥 ⁄𝑥 < 3 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 7, 𝑥 ∈ 𝑆}, A={0, 1, 2 𝑎𝑡𝑎𝑢 7, 8, 9, 10}, maka
𝐴𝐼 = { 3, 4, 5, 6}

v)

A= {𝑥 ∕ 4 ≤ 𝑥 ≤ 9,𝑥 ∈ 𝑆}, A={4, 5, 6, 7, 8, 9}, maka 𝐴𝐼 =
{0, 1, 2, 3, 10}

IRISAN HIMPUNAN
Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan
yang sama. Irisan bisa dibaca ‘dan’ dengan lambang “∩ ".
Contoh:
A={1, 2, 3, 4, 5}
B={1, 3, 5, 7, 8}
Maka 𝐴 ∩ 𝐵 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ {1, 3, 5}
Contoh Soal:
Diketahui:
S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B={2, 4, 5, 8, 9}
C={1, 3, 4, 6, 7, 9}
Berdasarkan data di atas, sebutkan:
i)

𝐴 ∩ 𝐵 = {2, 4, 5}

ii)

𝐵 ∩ 𝐶 = {4, 9}

iii)

𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 = {4}

iv)

𝐴𝐼 ∩ 𝐵={8, 9, 10} ∩ {2, 4. 5, 8, 9} = {8, 9}
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GABUNGAN HIMPUNAN
Gabungan himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua
himpunan. Gabungan bisa dibaca”atau dengan lambang “∪ ".
Contoh:
A={1, 2, 3, 4, 5}
B={1,3 , 5, 7, 8}
Maka 𝐴 ∪ 𝐵 adalah {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8}
Contoh Soal.
Diketahui:
S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B={2, 4, 5, 8, 9}
C={1, 3, 4, 6, 7, 9}
Maka 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
𝐴1 ∪ 𝐵 = {8. 9.10} ∪ {2, 4, 5, 8, 9} = {2, 4, 5, 8, 9, 10}
𝐴 + 𝐵; 𝐴 − 𝐵 dan HIMPUNAN SALING LEPAS
𝐴 − 𝐵 Jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu
himpunan yang bersisikan anggota yang hanya ada di himpunan A
Contoh, kita punya A={1, 2, 3, 4, 5, 6}
B={1, 3, 5, 7, 8, 9}
Maka 𝐴 − 𝐵 = {2, 4, 6}
Dan 𝐵 − 𝐴 = {7, 8, 9}
𝐴 + 𝐵, Jika himpunan A ditambah himpunan B, maka akan membentuk suatu
himpunan yang bersisikan anggota yang hanya ada di himpunan A dan hanya
ada di B, artinya anggota yang dikeduanya tidak dimasukkan.
Contoh:
A={1, 2, 3, 4, 5, 6}
B={1,3, 5, 7, 8, 9 }
Maka 𝐴 + 𝐵 = {2, 4, 6, 7, 8, 9}
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HIMPUNAN SALING LEPAS
Himpunan saling lepas A dan B dikatakan saling lepas bila mereka tidak
memiliki irisan, ditulis dengan lambang “∥ ”
Jika himpunan A dan B memiliki irisan, maka himpunan tidak lepas/beririsan,
ditulis dengan lambang “ ≬ "
Dari pasangan himpunan berikut manakah yang saling lepas, dan mana yang
berpotongan?
1) A={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 3} = {3, 6, 9, 12, 15, … }
B={𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 5} = {5, 10, 15, … }
Jadi 𝐴 ≬ 𝐵
2) C={ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙 } = {𝑎, 𝑖, 𝑢, 𝑒, 𝑜}
D={ℎ𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛} = {𝑏, 𝑑, 𝑑, … }
Jadi 𝐶 ∥ 𝐷
MELUKIS dan MEMBACA DIAGRAM VENN
Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan
hubungan antar himpunan.
Ada dua cara menggambarkan diagram venn
1) Menuliskan anggota himpunan
2) Menuliskan jumlah anggota suatu himpunan
Contoh:
S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
A={1, 2, 3, 4, 5}
B={4, 5, 6, 7, 8, 9}
C={7, 8, 9}
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1. Menulis anggota himpunan
S

B
A

6

1

V

4

C

7

3 5
2

9

8

Titik/noktah menandakan anggota suatu

2. Menuliskan jumlah anggota himpunan
B

A
3

1
2

C
3

Angkanya saja, tidak ada titik/noktah artinya jumlah anggota

Pada topik himpunan, untuk mempermudah penyajian dan pemahaman
terhadap permasalahan yang melibatkan satu atau lebih himpunan,
matematikawan bernama John Venn, pada tahun 1880 mengenalkan diagram
yang kemudian dikenal dengan nama diagram Venn. Pada diagram Venn,
himpunan semesta (misal himpunan semesta 𝑆) biasa ditampilkan berupa
persegi panjang dengan penulisan notasi himpunan semesta pada pojok kiri
atas bagian dalam persegi panjang tersebut. Himpunan tertentu (misal
himpunan 𝐴) di mana merupakan bagian dari himpunan semesta umumnya
ditampilkan dalam bentuk ellips/lingkaran dengan menuliskan notasi
himpunan tersebut (huruf atau karakter lain) di sekitar luar ellips/lingkaran
tersebut, sedangkan anggota himpunan dituliskan di dalam ellips/lingkaran
dengan penambahan noktah atau titik di sekitar penulisan anggota himpunan
tersebut. Adapun anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan
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anggota dari himpunan 𝐴 juga dituliskan di dalam persegi panjang tetapi di
luar ellips/lingkaran dengan penambahan noktah/titik. Terkadang anggota
himpunan tidak ditampilkan, tetapi hanya banyak anggotanya saja. Bahkan,
untuk suatu himpunan atau himpunan semestanya memiliki anggota yang
banyaknya tak berhingga, anggota himpunan maupun himpunan semesta
boleh tidak ditampilkan/dituliskan. Pada umumnya pada operasi antar
himpunan, hasil operasi diarsir untuk mempermudah keterlihatannya.
Berbagai hubungan/operasi dua himpunan disajikan dalam diagram Venn
sebagai berikut.

Gambar 4 hubungan/operasi dua himpunan disajikan dalam diagram venn
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan soal-soal UN ini dibatasi pada topik-topik Himpunan dari hasil
UN tahun pelajaran 2015/2016, tahun pelajaran 2016/2017, serta tahun
pelajaran 2017/2018 dengan daya serap rendah, dimana soal-soalnya sudah
ditayangkan pada halaman sebelumnya, pada bagian ‘Soal-Soal UN’
Hasil analisis per lingkup materi Himpunan secara nasional, indikator dengan
daya serap terendah pada tahun 2015/2016, yaitu


Menentukan diagram venn dari dua himpunan yang dinyatakan dengan
notasi pembentuk himpunan, hasil perolehan 35,72.



Menyelesaikan soal cerita dengan konsep irisan tiga himpunan yang
irisannya diketahui, hasil perolehan 48,48.

Cermati apakah soal tersebut berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi
atau tidak.
Penyelesaian soal-soal UN tahun 2015/2016, sebagai berikut.
1.

S= {𝑥 ⁄𝑥 ≤ 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖}

P= {𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 < 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}
Q={𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 ≤ 12, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 }
Diagram venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah ... .
Permasalahan seperti di atas sering ditanyakan dalam soal himpunan, akan
tetapi soal ini memberikan permasalahan yang lebih kompleks daripada soal
yang biasa diberikan. Soal tersebut memberikan stimulus dan informasi yang
perlu dianalisis oleh siswa sehingga dapat memecahkan masalah yang
diberikan. Meskipun seperti soal yang biasa, tetapi soal di atas membutuhkan
kecermatan siswa dalam menganalisis informasi dan menghubungkan dengan
konsep materi himpunan yang telah dipelajari. Sebagai contoh, proses berpikir
siswa dalam menyelesaikan soal di atas seperti berikut.
Alternatif Penyelesaian:
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1). Memahami masalah dengan mengumpulkan informasi yang diberikan.


mendaftar anggota himpunan yang diketahui di soal dalam bentuk
notasi himpunan



memahami jenis–jenis bilangan, karena nilai x yang dicari sesuai
dengan ketentuan anggota bilangan yang ditentukan

Contoh: Himpunan yang diketahui pada soal dalam bentuk notasi
himpunan, didaftar anggotanya, sesuai dengan anggota bilangan yang
ditentukan untuk setiap himpunan.
S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}
P={ 2, 3, 5,7,11}
Q={1,3,5,7,9,11}
2). Merancang penyelesaian


Rancangan pertama: dari informasi yang telah dikumpulkan tersebut,
akan dicari penyelesaian dengan melakukan operasi

aljabar

menggunakan operasi dua himpunan.


Rancangan kedua: dari informasi yang telah dikumpulkan, dituangkan
dalam bentuk diagram venn, selanjutnya dilakukan penghitungan.
Diagram Venn:

3). Melaksanakan rencana
Rencana penyelesaian:
Mendaftar anggota setiap himpunan yang diketahui
Dicari apakah ada irisannya?
Digambar menggunakan diagram venn.
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4). Memeriksa kembali
Siswa telah menemukan bahwa jawaban permasalahan di atas, yaitu
anggota setiap himpunan didaftar anggotanya. Siswa selanjutnya
memeriksa kembali apakah langkah penyelesaian masalah dan
jawaban

yang

ditemukan

sudah

tepat.

Siswa

mencoba

menyubstitusikan hasil yang diperoleh ke dalam himpunan dengan
cara mendaftar, yang diambil dari diagram venn yang dikerjakan pada
langkah ketiga.
2. Kelas VII-A terdiri dari 31 siswa, 15 siswa mengikuti kompetisi
matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA dan 7 siswa tidak
mengikuti kompetisi teb. Banyak siswa yang mengikuti kedua
kompetisi adalah ... .
A. 28 siswa
B. 8 siswa
C. 5 siswa
D. 4 siswa
Pembahasan:
1) Diketahui:
Kelas terdiri dari 31 siswa
Kompetisi matematika 15 siswa
Kompetisi IPA 13 siswa
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Tidak mengikuti Kompetisi 7 siswa
2) Ditanyakan :
Banyak siswa yang tidak mengikuti kompetisi tersebut.
Penyelesaian:


Menggunakan diagram venn
S
M

P

v
1

1

3

-

3

-

x

x

15 - x

13 - x

x

7



Menggunakan persamaan
31 − 7 = 15 − 𝑥 + 𝑥 + 13 − 𝑥
24 = 28 − 𝑥
4=𝑥

𝑥, menyatakan banyaknya siswa yang mengikuti kedua kompetisi
Jadi banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi adalah 4 siswa
4) Memeriksa kembali
Hasil perolehan nilai 𝑥 , disubstitusikan ke dalam diagram venn

M
11

P
4

9

7
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𝑀 = 15 − 𝑥 = 15 − 4 = 11
𝑃 = 13 − 𝑥 = 13 − 4 = 9
Jadi jumlah anggota semesta himpunan diagram di atas adalah:
11 + 4 + 9 + 7 = 31
Paket 2
1. Diketahui:

S = {𝑥 ∕ 1 ≤ 𝑥 < 11, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑎ℎ}
A = {𝑥 ⁄1 ≤ 𝑥 < 9, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 2}
B = {𝑥 ∕ 1 < 𝑥 ≤ 10, 𝑥 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎}

Diagram Venn dari himpunan di atas adalah ...
Alternatif Penyelesaian:
1) Diketahui
Himpunan yang dinyatakan dengan notasi himpunan, dibuat
dengan cara mendaftar, sebagai berikut:
S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}
A={2, 4, 6, 8}
B={2, 3, 5, 7}
2) Ditanyakan
Diagram Venn yang menyatakan hubungan antar himpunan yang
diketahui di atas adalah :
3) Penyelesaian
Himpunan yang dinyatakan dengan notasi himpunan, dibuat
dengan cara mendaftar, sebagai berikut:
S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={2,4,6,8}
B={2,3,5,7}
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S
A

10

B

1

6
4

2

3
5

8

7

9

4) Memeriksa Kembali
Dengan mengamati diagram venn, mendaftar masing-masing
anggota himpunan yang ada dalam diagram venn.
S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}√
A={2, 4, 6, 8}√
B={2, 3, 5, 7}√
𝐴 ∩ 𝐵 = {2}
2. Dari hasil pendataan wali kelas terdapat 24 siswa pernah berwisata ke kota
Bandung dan 16 siswa ke kota Surabaya. Jika terdapat 40 siswa dalam kelas
dan 5 siswa yang belum pernah berwisata ke kedua kota tersebut, banyak
siswa yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah ... .
A. 5 siswa
B. 8 siswa
C.

10 siswa

D. 12 siswa
Alternatif Penyelesaian:
1).Diketahui
Wisata ke Bandung 24 siswa
Wisata ke Surabaya 16 siswa
Jumlah siswa dalam kelas 40 siswa
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Belum pernah wisata ke kedua kota tsb 5 siswa
2).Ditanyakan
Banyak siswa yang pernah berwisata ke kedua kota tsb.
3). Penyelesaian

B

Sy

24-x

x

16-x

40 – 5 = 24 – 𝑥 + 𝑥 + 16 − 𝑥
35
5

= 40 − 𝑥
𝑥=5

4). Memeriksa kembali
Hasil perolehan nilai 𝑥 , disubstitusikan ke dalam diagram venn

M
19

P
5

11

5
𝐵 = 24 − 𝑥 = 24 − 5 = 19
𝑃 = 16 − 𝑥 = 16 − 5 = 11
Jadi jumlah anggota semesta himpunan diagram di atas adalah:
19 + 5 + 11 + 5 = 40
Hasil analisis per lingkup materi Himpunan secara nasional, indikator dengan
daya serap terendah pada tahun 2016/2017, yaitu:


Diberikan himpunan yang memiliki n anggota, peserta didik dapat
menentukan banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut yang
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memiliki p anggota (p, n bilangan bulat dengan 4 < 𝑛 < 9), hasil
perolehan 43,77


Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan
konsep himpunan yang irisannya belum diketahui, hasil perolehan
51,876

Penyelesaian soal-soal UN tahun 2017/2018, sebagai berikut:
Hasil analisis per lingkup materi Himpunan secara nasional, indikator dengan
daya serap terendah pada tahun 2017/2018, yaitu:


Diberikan himpunan yang memiliki n anggota, peserta didik dapat
menentukan banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut yang
memiliki p anggota (p, n bilangan bulat dengan 4 < 𝑛 < 8), hasil
perolehan 41,91



Menentukan komplemen dan irisan atau gabungan dua himpunan,
hasil yang diperoleh 42,21



Menentukan banyak anggota salah satu himpunan, jika banyak
anggota himpunan kedua dua kalinbanyak anggota himpunan
pertama, hasil yang diperoleh 40,85%

Paket 1
Wawancara dari 40 orang pembaca majalah, diketahui 5 orang suka membaca
tentang politik dan olahraga, 9 orang tidak menyukai keduanya. Banyak
pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan dua kali banyak
pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak pembaca yang menyukai
majalah politik adalah ….
A. 8 orang
B. 10 orang
C. 12 orang
D. 14 orang
Alternatif Penyelesaian:
Permasalahan seperti di atas sering ditanyakan dalam soal himpunan, akan
tetapi soal ini memberikan permasalahan yang lebih kompleks daripada soal

74

UNIT PEMBELAJARAN
HIMPUNAN

yang biasa diberikan. Soal tersebut memberikan stimulus dan informasi yang
perlu dianalisis oleh siswa sehingga dapat memecahkan masalah yang
diberikan. Meskipun seperti soal yang biasa, tetapi soal di atas membutuhkan
kecermatan siswa dalam menganalisis informasi dan menghubungkan dengan
konsep materi himpunan yang telah dipelajari. Sebagai contoh, proses berpikir
siswa dalam menyelesaikan soal di atas seperti berikut.
1). Memahami masalah dengan mengumpulkan informasi yang diberikan


Wawancara dari 40 orang pembaca, artinya semestanya adalah 40
pembaca, dinotasikan 𝑛(𝑆)=40



5 orang suka membaca tentang politik dan olahraga, artinya terdapat
dua himpunan yaitu pembaca majalah politik dan pembaca majalah
olahraga. Dimisalkan himpunan pembaca majalah politik adalah 𝑃 dan
himpunan pembaca majalah olahraga adalah 𝑂. Terdapat 5 orang yang
suka membaca majalah politik dan juga majalah olahraga. Artinya, 5
orang tersebut anggota himpunan 𝑃 sekaligus anggota himpunan 𝑂,
atau dalam konsep himpunan berarti irisan himpunan 𝑃 dan 𝑂, maka
𝑛(𝑃∩𝑂)=5



9 orang tidak menyukai keduanya, artinya terdapat 9 orang yang bukan
anggota himpunan 𝑃 dan juga bukan anggota himpunan 𝑂 tetapi masih
dalam semesta pembicaraan.



Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan dua
kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik, artinya
𝑛(𝑂)=2×𝑛(𝑃)



Banyak pembaca yang menyukai majalah politik adalah masalah yang
ditanyakan.

2), Merancang penyelesaian


Rancangan pertama: dari informasi yang telah dikumpulkan tersebut,
akan dicari penyelesaian

dengan melakukan operasi

aljabar

menggunakan operasi dua himpunan.
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Rancangan kedua: dari informasi yang telah dikumpulkan, dituangkan
dalam bentuk diagram venn, selanjutnya dilakukan penghitungan.

3), Melaksanakan rencana


Rencana pertama:

Diketahui:
𝑛(𝑆)=40
𝑛(𝑃∪𝑂)′=9
𝑛(𝑂)=2×𝑛(𝑃)
𝑛(𝑃∩𝑂)=5
Ditanyakan: 𝑛(𝑃)
Penyelesaian:
𝑛(𝑃)+𝑛(𝑂)−𝑛(𝑃∩𝑂)+𝑛(𝑃∪𝑂)′=40
⇔𝑛(𝑃)+2𝑛(𝑃)−𝑛(𝑃∩𝑂)+𝑛(𝑃∪𝑂)′=40
⇔3𝑛(𝑃)−𝑛(𝑃∩𝑂)+𝑛(𝑃∪𝑂)′=40
⇔3𝑛(𝑃)−5+9=40
⇔3𝑛(𝑃)+4=40
⇔3𝑛(𝑃)=40−4
⇔3𝑛(𝑃)=36
⇔𝑛(𝑃)=12


Rencana kedua:

Diketahui:
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𝑛(𝑂)=2𝑛(𝑃)
𝑛(𝑆)=40
Ditanya: 𝑛(𝑃)
Jawab:
Dari diagram venn terlihat bahwa 𝑛(𝑃)=𝑝+5 dan 𝑛(𝑂)=𝑜+5
Padahal 𝑛(𝑂)=2𝑛(𝑃), sehingga 𝑜+5=2(𝑝+5)⇔𝑜+5=2𝑝+10⇔𝑜=2𝑝+5

Karena 𝑛(𝑆)=40 maka 𝑝+5+2𝑝+5+9=40
⇔3𝑝+19=40
⇔3𝑝=21
⇔𝑝=7
𝑛(𝑃)=𝑝+5, maka 𝑛(𝑃)=7+5=12
4). Memeriksa kembali
Siswa telah menemukan bahwa jawaban permasalahan di atas, yaitu banyak
pembaca majalah politik, adalah 12 orang. Siswa selanjutnya memeriksa
kembali apakah langkah penyelesaian masalah dan jawaban yang ditemukan
sudah tepat. Siswa mencoba menyubstitusikan hasil yang diperoleh ke dalam
diagram venn.

77

Cek kembali apakah 𝑛(𝑂)=2𝑛(𝑃) dan banyak anggota himpunan semesta
adalah 40.
𝑛(𝑃)=7+5=12
𝑛(𝑂)=5+19=24 𝑛(𝑂)=2𝑛(𝑃)✔
𝑛(𝑆)=7+5+19+9 ⇔𝑛(𝑆)=40 ✔
Dari hasil memeriksa kembali ternyata penyelesaian yang diperoleh
memenuhi informasi yang diberikan sehingga penyelesaian tersebut benar.

B. Mengembangan Soal-Soal Kbtt Materi Himpunan
Jika dilihat dari KD Pengetahuan, maka proses kognitif yang diharapkan dari
KD tersebut adalah “memahami” (C2), di mana hal ini masih termasuk dalam
kategori keterampilan berpikir tingkat rendah (lower order thinking
skills/LOTS). Akan tetapi, pada proses pembelajarannya, guru dapat
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan 3 aspek
pembelajaran HOTS yang harus tercakup di dalamnya yaitu transfer of
knowledge, critical & creative thinking, dan problem solving.
Pengembangan soal HOTS bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal himpunan tidak selalu membedakan himpunan dengan bukan
himpunan, namun dapat dengan mengaitkan (C5) dengan konsep lain di
matematika atau lintas mata pelajaran.
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Soal-soal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: a. mentransfer fakta
dari satu konteks ke konteks lain, b. memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, c. melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, d.
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan e.

menguji

informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: 1.
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3, stimulus menarik, 4 tidak familiar, 5, kebaruan.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Agar soal tersebut
menjadi hots maka konteks, stimulusnya atau pertanyaannya di ubah.
Mengubah stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan informasi
berupa berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki keterkaitan
dalam

sebuah

kasus.

Stimulus

hendaknya

menuntut

kemampuan

menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau
menciptakan. Dalam memilih kasus/permasalahan konstekstual dan menarik
(terkini) memotivasi peserta didik untuk membaca. Stimulus hendaknya
terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas.
Setelah me-review materi himpunan pada KD matematika SMP, selanjutnya
akan diberikan contoh soal-soal berorientasi keterampilan berpikir tingkat
tinggi untuk kelas VII topik himpunan. Berikut ini contoh soal KBTT
Himpunan, yang dituliskan pada tabel Kartu Soal terkait topik himpunan.
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Contoh 1:
1. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan apakah kita bisa membuat himpunan dari gambar-gambar di
atas?
A. Berdasarkan banyak sisi sisinya
B. Berdasarkan besar sudut-sudutnya
C. Berdasarkan jenis sudut-sudutnya
D. Berdasarkan besar dan jenis sudut-sudutnya
Contoh 2:
Di suatu sekolah diperoleh data banyaknya siswa yang menyukai mata
pelajaran kesenian sebagai berikut:
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Diantara himpunan-himpunan di bawah ini, manakah yang mempunyai
anggota himpunan paling banyak?
A. Himpunan siswa yang menyukai pelajaran kesenian
B. Himpunan siswa yang menyukai pelajaran seni musik
C. Himpunan siswa yang menyukai pelajaran seni rupa
D. Himpunan siswa yang menyukai pelajaran seni tari
Silakan saudara mencoba untuk membuka dan mengembangkan soal-soal
KBTT yang berkaitan dengan himpunan, dengan mengambil dari soal-soal
yang sudah ada sebelumnya, hanya dicoba untuk ditingkatkan ke yang lebih
tinggi dalam taksonomi kognitif serta ditambahkan stimulus, harapan
penalaran siswa dapat dilatih untuk berkembang.
Umpan Balik
LK. 1.1.Saudara dapat mencari pengertian himpunan dari sumber lain
kemudian menyimpulkan persamaan dan perbedaannya.
Contoh:
Himpunan adalah kumpulan benda atau obyek-obyek atau lambang-lambang
yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang
merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan (sumber:
http://www.academia.edu/12196492/Ciri-ciri_Himpunan)
Bandingkan dengan definisi himpunan yang terdapat dalam modul ini!
LK. 1.2. Nyatakan suatu kumpulan benda-benda di sekitar Saudara yang bukan
merupakan himpunan.
LK. 1.3. Nyatakan suatu kumpulan benda-benda di sekitar Saudara yang
merupakan himpunan
LK. 1.4.Contoh : A = {a, b, c}, B = {b, c, a}
Kesimpulan: kedua himpunan tersebut sama.
LK. 2.1.Tulislah definisi dari masing-masing bangun geometri sebelum
Saudara membuat diagram venn nya.
LK. 2.1. Nyatakan dua himpunan yang beririsan dari benda-benda terkumpul.
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Contoh:
A = {bolpen yang tintanya berwarna hitam}
B = {bolpen yang tintanya berwarna biru}
A  B = {bolpen yang tintanya berwarna hitam dan biru}
Coba Saudara nyatakan dua himpunan yang beririsan lainnya!
Tindak lanjut
1. Tuliskan konsep apa saja yang penting ketika mempelajari himpunan dan
hubungannya dengan himpunan lain. Mengapa?
2. Pengertian mana dari topik ini yang masih dirasakan sulit untuk
dipahami? Mengapa?
3. Tuliskan kesan-kesan setelah mempelajari hubungan antar himpunan.
Mengapa hal itu berkesan?
4. Apakah tugas-tugas yang diberikan dalam buku ini mendorong Saudara
untuk aktif di kelas? Mengapa?
5. Tuliskan hubungan yang diperoleh setelah Saudara mempelajari
hubungan antar himpunan dihubungkan dengan:
a. konsep lain dalam bidang matematika,
b. bidang di luar matematika,
c. kehidupan sehari-hari.
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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 sebagai
himpunan. Untuk itu, peserta didik perlu mempelajari konsep himpunan
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 himpunan, perlu mulai dibelajarkan dengan menganalisis himpunan,
utamanya dari permasalahan kontekstual. Selanjutnya peserta didik
menginterpretasi soal cerita ataupun diagram venn dari himpunan 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 himpunan 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 Himpunan
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
Unit ini disusun untuk mencapai level berpikir tingkat tinggi, meliputi transfer
of knowledge, problem solving dan creatif thinking. Untuk itu dalam unit ini
disediakan berbagai kegiatan yang cukup menantang. Mudah-mudahan apa
yang disajikan dapat memfasilitasi peserta didik mencapai level berpikir
tingkat tinggi tersebut.
Penulis menyadari isi unit dan mekanisme penyajiannya masih jauh dari
sempurna. Penulis berharap unit edisi selanjutnya akan jauh lebih baik, dilihat
dari isi maupun dari mekanisme penyajiannya. Untuk itu, penulis memohon
sumbang saran dari semua pihak untuk menyempurnakan unit ini. Terima
kasih.
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