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PELUANG 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menghitung peluang suatu kejadian 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Kaidah Pencacahan 

 Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan 

banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyakya cara suatu 

percobaan dapat terjadi dilakukan dengan: aturan penjumlahan, aturan perkalian. 

a. Aturan Penjumlahan  

Jika ada sebanyak a benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak b benda 

pada himpuan kedua, dan kedua himpuan itu tidak beririsan, maka jumlah total 

anggota di kedua himpuan adalah a + b. 

Contoh : 1 

Jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer. Di dealer itu 

tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian orang 

tersebut mempunyai pilihan sebanyak 5 + 3 + 2 = 10 jenis sepeda motor. 

Contoh : 2 

Ibu Alya seorang guru SMK. Ia mengajar kelas XII Akuntansi yang jumlahnya 40 

siswa, kelas XII penjualan yang jumlahnya 42 siswa, kelas XII bisnis, yang 

kumlahnya 45 siswa, maka jumlah siswa yang diajar Ibu Alya adalah 40 + 42 + 45 = 

127 siswa. 

b. Aturan Perkalian 

Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi dua, namun keduanya saling 

melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkab kejadian 

satu persatu dan aturan pemngisian tempat yang tersedia. 
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1) Menyebutkan kejadian satu persatu 

 Contoh : 1 

 Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil 

yang berlainan dapat terjadi ?  

Penyelesaian : 

Dengan diagram pohon diperoleh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang mungkin : G1, G2, G3,G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, A6 

Catatan :     G1 artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan 

angka 1. Dengan demikian banyaknya cara hasil yang berkaitan 

dapat terjadi adalah 12 cara. 

2) Aturan pengisian tempat yang tersedia  

Menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan 

dengan meyebutkan kejadian satu persatu. Akan tetapi, akan mengalami 

kesulitan kejadiannya cukup banyak. Hal ini akan lebih cepat jika diselesaikan 

dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan 

mengalikan.  

Contoh 1: 

Alya mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alya dapat memakai baju 

dan celana? 

 

Uang  Hasil yang mungkin   

G  
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Peyelesaian : 

Misalkan kelima baju itu B1, B2, B3, B4, B5 dan ketiga celana itu C1, C2, C3. Hasil 

yang mungkin terjadi adalah…. 

   B1          B2               B3             B4                B5 

C1 

C2 

C3 

C1B1       C1B2           C1B3         C1B4           C1B5 

C2B1       C2B2           C2B3         C2B4           C2B5 

C3B1       C3B2           C3B3         C3B4           C3B5 

Jadi banyaknya cara Alya dapat memakai baju da celana = 15 cara 

Langkah diatas dapat diselesaikan dengan: 

       Baju         Celana  

     

Jadi, ada 5  3 cara = 15 cara 

Contoh 2: 

Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu dan 4 topi. Tentukan berapa cara 

Salma dapat memakainya? 

        Baju          Celana    Sepatu Topi 

 

Jadi, ada 5  3  2  4  cara = 120 cara. 

Secara umum dapat dirumuskan: 

 

 

Contoh 3: 

Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, berapa banyaknya bilangan yang terdiri 

dari 4 angka yang dapat disusun? 

a) tanpa pengulangan 

b) boleh berulang 

Penyelesaian : 

a) Tanpa pengulangan  

Empat angka berarti ribuan, sehingga diperlukan empat tempat  

5 cara 3 cara 

5 cara 3 cara 2 cara 4 cara 

Bila tempat pertama dapat diisi n1 cara, tempat kedua dengan n2 cara,…, 

tempat k dapat diisi nk cara, maka banyakya cara mengisi k tempat yang 

tersedia adalah: n1 n2…nk cara.  
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Ribuan  Ratusan  Puluhan  Satuan  

       

Angka nol (0) tidak mungkin menempati urutan pertama sehingga yang 

mungkin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 cara dan tanpa pengulangan maka : 

Ribuan  Ratusan  Puluhan  Satuan  

       

Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah: 

6  6  5  4 = 720 bilangan 

b) Pengulangan  

Angka nol tidak mungkin menempati urutan pertama sehingga ada 6 cara, 

untuk urutan kedua dan seterusnya masing-masing tujuh cara sebab 

semua angka memungkinkan karena berulang maka diperoleh: 

Ribuan  Ratusan  Puluhan  Satuan  

       

Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah: 

6  7  7  7 = 2058 bilangan 

Contoh 4: 

Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri tiga angka yang disusun dari 

angka-angka 1, 2, 3, 4 dan 5. 

a) Angka tidak berulang 

b) Angka boleh berulang 

Penyelesaian: 

a) Angka tidak berulang  

Ratusan  Puluhan  Satuan  

       

 

Bilangan yang disusun adalah bilangan ganjil, maka kotak satuan dapat diisi 

dengan angka 1, 3, dan 5 (3 cara) 

6 6 5 4 

6 7 7 7 

4 3 3 
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Ada syarat angka tidak berulang, maka kotak ratusan bisa diisi dengan 4 

cara (karena sudah diambil satu angka), dan kotak puluhan dapat diisi 

dengan 3 cara. 

Jadi banyaknya bilangan = 4  3  3 bilangan 

    = 36 bilangan  

b) Angka boleh berulang  

Ratusan  Puluhan  Satuan  

       

Karena yang disusun bilangan ganjil, maka kotak satuan diisi dengan 3 cara 

Angka boleh berulang, maka kotak ratusan dapat diisi angka 1, 2, 3, 4 dan 5 

(5 cara) dan kotak puluhan juga 5 cara. 

Jadi banyaknya bilangan = 5  5  3 bilangan 

      = 75 bilangan 

2. Permutasi 

Permutasi dari sejumlah objek adalah susunan objek dalam urutan berhingga 

a. Notasi Faktorial 

Untuk masing-masing bilangan bulat positif n,  

n! = 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ ∙ ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 

Demikian juga, 0! = 1. 

b. Notasi nPr 

Untuk semua bilangan positif n dan r, dengan 𝑟 ≤ 𝑛, banyaknya permutasi 

dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah 

nPr  = 
𝑛!

(𝑛−𝑟)!
 

Contoh soal 

Berapa banyaknya permutasi dari pengambilan 5 kartu pada 52 kartu? 

Penyelesaian: 

Banyaknya permutasi dari 52 kartu yang diambil 5 pada suatu waktu adalah 

52P5, atau 
52!

(52−5)!
. 

5 5 3 
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52!

(52 − 5)!
=

52 ∙ 51 ∙ 50 ∙ 49 ∙ 48 ∙ 47 ∙ 46 ⋯ 3 ∙ 2 ∙ 1

47 ∙ 46 ⋯ 3 ∙ 2 ∙ 1

= 52 ∙ 51 ∙ 50 ∙ 49 ∙ 48 ∙ 47 = 311.875.200 

Ada 311.875.200 permutasi dari pemilihan 5 kartu dari 52 kartu 

 

c. Permutasi dengan Pengulangan 

Untuk semua bilangan positif n dan r dengan 𝑟 ≤ 𝑛, banyaknya permutasi 

yang berbeda dari n objek, r diantaranya sama, adalah 

!

!

r

n

P

P

rr

rn 

 

Secara umum, jika ada r1 objek jenis pertama, r2 objek jenis kedua, dan 

seterusnya, ada 
𝑛!

𝑟1!𝑟2! ⋯
 permutasi dari n objek yang berbeda 

Contoh soal 

Berapa banyaknya permutasi yang berbeda dari kata MISSISSIPI? 

Penyelesaian 

Ada 11 huruf yaitu 4 huruf I, 4 huruf S, dan 2 huruf P. Sehingga, ada 

!2!4!4

!11

244444

111 
PPP

P
permutasi yang berbeda.

 

Ada 34.650 permutasi yang berbeda dari kata MISSISSIPI 

3. Kombinasi 

Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. 

a. Notasi 𝐶𝑟
𝑛 

Untuk semua bilangan positif n dan r, dengan 𝑟 ≤ 𝑛, banyaknya kombinasi n 

objek yang diambil 4 objek pada suatu waktu adalah 

!)!(

!

rrn

n

P

P
C

rr

rn
rn


  

Contoh Soal 

Berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari 

sebuah sekolah kursus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa 

tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi? 

Penyelesaian 
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3 Siswa SMP dapat dipilih dalam 318C  cara. 

4 siswa SMA dapat dipilih dalam 420C cara. 

Siswa SMP dan SMA dapat dipilih dalam 318C ∙ 420C  cara. 

318C ∙ 420C =
18!

(18−3)!3!
∙

20!

(20−4)!4!
=

18∙17∙16

3∙2∙1
∙

20∙19∙18∙17

4∙3∙2∙1
= 3.953.520 

4. Peluang (Probabilitas). 

a. Konsep dasar Peluang 

Peluang (Probabilitas) merupakan suatu konsep matematika yang digunakan 

untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang 

perlu diketahui dalam mempeajari konsep peluang adalah sebagai berikut: 

1) Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah 

percobaan  

2) Titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel 

3) Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel 

Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan, Jika N adalah banyaknya titik sampel pada 

ruang sampel S suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya n 

pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E adalah P(E) = 
𝑛

𝑁
 

b. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 

1) Peluang suatu kejadian, jika 𝑛 (𝐴) = banyak kejadian 𝐴, maka peluang 

kejadian 𝐴 adalah : 

(𝑃) =  
𝑛 (𝐴)

𝑛 (𝑆)
 , 𝐴 ⊂ 𝑆  

Contoh soal:  Sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang 

bahwa yang diambil itu kartu queen? 

Penyelesaian: Seluruhnya terdapat 52 kartu, 4 di antaranya adalah kartu queen. 

Jadi, n(S) = 52 dan n(K) = 4 

Sehingga, 
13

1

52

4

)(

)(
)( 

Sn

Kn
queenP . 

Jadi, peluang terambilnya kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 
1

13
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2) Peluang komplemen suatu kejadian  

Peluang komplemen dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian 

yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplemen dari suatu 

kejadian A merupakan himpunana dari seluruh kejadian yang bukan A. 

complement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A’. Maka peluang 

komplemen dituliskan sebagai berikut: 

𝑃 (𝐴′) = 1 − 𝑃 (𝐴) 

Contoh soal: Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk 

tidak mendapat sisi dadu 4 adalah 

Penyelesaian : Ada enam mata dadu, dengan sisi dadu 4 berjumlah satu 

maka,  

n(S) = 6 dan n(K) = 1 

6

1

)(

)(
)( 

Sn

Kn
daduP , sehingga peluang komplemen dari kejadian 

tersebut adalah 

𝑃 (𝑑𝑎𝑑𝑢′) = 1 − 𝑃 (𝑑𝑎𝑑𝑢) 

𝑃 (𝑑𝑎𝑑𝑢′) = 1 −
1

6
 

𝑃 (𝑑𝑎𝑑𝑢′) =
5

6
 

Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 
5

6
 

3) Frekuensi harapan suatu kejadian  

Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian 

dengan banyaknya percobaan yang dilakukan 

𝐹ℎ = 𝑃 (𝐴) × 𝑛 

Contoh soal: Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar 

adalah 
1

2
 apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali 

maka harapan munculnya gambar adalah… 

Penyelesaian:  𝐹ℎ = 𝑃 (𝐴) × 𝑛 
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𝐹ℎ =
1

2
× 30 

𝐹ℎ = 15 kali 

Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. 

4) Peluang dua kejadian tidak saling lepas 

Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat 

terjadi secara bersamaan 

𝑃 (𝐴 ∪ 𝐵) =  𝑃 (𝐴)  + 𝑃 (𝐵) −  𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) 

Contoh soal: sebuah dadu sisi enam dilemparkan satu kali, berapakah peluang 

munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 

3? 

Penyelesaian: Ruang sampel S = {1,2,3,4,5,6} 

Misal D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap, dan 

B munculnya angka dadu yang habis di bagi tiga maka: 

𝐷 = {2,4,6} , 𝐵 = {3,6} dan 𝐷 ∩ 𝐵 = {1}, 

Sehingga n(𝐷) = 3,  n(𝐵) = 2, dan (𝐷 ∩ 𝐵) = 1 

Maka: 

𝑃(𝐷) =
3

6
 

𝑃(𝐵) =
2

6
 

𝑃(𝐷 ∩ 𝐵) =
1

6
 

Jadi peluang kedua kejadian tersebut adalah  

𝑃(𝐷 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐷) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐷 ∩ 𝐵) 

𝑃(𝐷 ∪ 𝐵) =
3

6
+

2

6
−

1

6
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𝑃(𝐷 ∪ 𝐵) =
3

6
+

2

6
−

1

6
 

𝑃(𝐷 ∪ 𝐵) =
4

6
 atau 

2

3
 

5) Peluang dua kejadian saling lepas 

Dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat 

terjadi secara bersamaan 

𝑃 (𝐴 ∪ 𝐵) =  𝑃 (𝐴) +  𝑃 (𝐵) 

Contoh soal: Misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang 

berisi 3 bola biru, 2 bola hijau dan 5 bola merah, peluang 

mendapat bola biru atau merah adalah 

Penyelesaian: 𝑃(𝐵𝑖𝑟𝑢 ∩ 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ) = 𝑃(𝐵𝑖𝑟𝑢) + 𝑃(𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ)  

𝑃(𝐵𝑖𝑟𝑢 ∩ 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ) =
3

10
+

5

10
 

𝑃(𝐵𝑖𝑟𝑢 ∩ 𝑀𝑒𝑟𝑎ℎ) =
8

10
 

6) Peluang dua kejadian saling bebas 

Kejadian A dan Kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A 

tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya maka berlaku: 

𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) =  𝑃 (𝐴) × 𝑃 (𝐵) 

Contoh soal:  Ada dua kotak yang masing – masing memuat bola berwarna 

merah dan putih kotak I memuat 5 merah dan 4 putih serta 

kotak II memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing -  masing  

kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilya 1 

merah dan 1 putih pada kotak I dan 2 merah pada kotak II! 
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Penyelesaian:  Misal A adalah kejadian pada kotak I yaitu terambil 1M dan 1P,  

akan diambil dua bola sekaligus dari kotak I yang terdiri dari 9 

bola 

𝑛(𝑠) =  𝐶2
9 =  

9!

7! 2!
=  

9 𝑥 8 𝑥 7!

7! 2!
= 36 

Terpilih 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih  

𝑛(𝐴) =  𝐶!
5𝑥 𝐶!

4 =  
5!

4! 1!
 𝑥 

4!

3! 1!
=  5 𝑥 4 = 20 

Peluangnya adalah 𝑃(𝐴) =  
20

36
 = 

5

9
 

Misal B adalah kejadian pada kotak II yaitu terambil 2M akan 

diambil dua bola sekaligus dari kotak II yang terdiri dari 9 bola  

𝑛(𝑠) =  𝐶2
9 =  

9!

7! 2!
=  

9 𝑥 8 𝑥 7!

7! 2!
= 36 

Terpilih 2 merah dari 6 merah   

𝑛(𝐵) =  𝐶2
6 =  

6!

4!2!
=  

6 𝑥 5 𝑥 4!

4!2!
 = 15 

Peluangnya adalah 𝑃(𝐵) =  
15

36
 = 

5

12
 

Maka peluang masing - masing  kotak diambil 2 bola sekaligus, 

tentukan peluang terambilya 1 merah dan 1 putih pada kotak I 

dan 2 merah pada kotak II merupakan kejadian saling bebas 

sehingga berlaku  

𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) =  𝑃 (𝐴) × 𝑃 (𝐵) 

𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) =  
5

9
× 

5

12
 

𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) =  
25

108
 

Jadi peluang kejadian A dan kejadian B adalah 
25

108
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7) Peluang dua kejadian tidak saling bebas (disebut juga peluang bersyarat) 

Dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya 

kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau 

sebaliknya. 

𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) =  𝑃 (𝐴) × 𝑃 (𝐵⎹  𝐴) 

Contoh soal: sebuah dadu dilempar sekali tentukan peluang munculnya mata 

dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima 

terlebih dahulu 

Penyelesaian: Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima 

Ruang sampel:  s = {1,2,3,4,5,6}, sehinga 𝑛(𝑠) = 6  

A = {2,3,5}, sehingga 𝑛(𝐴)= 3 

Peluang kejadian A: 𝑃(𝐴) =  
3

6
=

1

2
 

Misal B adalah kejadian munculnnya mata  dadu genap 

B = {2,4,6), sehingga irisannya 𝐴 ∩ 𝐵 = {2}, dengan 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 1 

Peluang kejadian 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =  
𝑛(𝐴∩𝐵)

𝑛(𝑠)
=

1

6
 

Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian 

mata dadu prima lebih dahulu 

𝑃 (𝐵⎹  𝐴) =  
𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃 (𝐴)
 

𝑃 (𝐵⎹  𝐴) =  

1

6
1

2

=  
1

3
 

peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian 

mata dadu prima lebih dahulu adalah 
1

3
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Bab I Soal Uraian Paket Keahlian Matematik 

 

1. Sepasang suami istri merencanakan mempunyai 3 orang anak. Peluang anak kedua laki-

laki adalah… 

2. Sebuah pusingan berbentuk segi delapan beraturan, dengan 2 bagian dicat warna kuning 

, 2 bagian warna merah, dan 4 bagian warna hijau . Apabila pusingan dilengkapi dengan 

jarum penunjuk dan diputar, peluang berhenti saat jarum penunjuk pada warna kuning 

adalah.. 

3. Dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 4 orang yang terdiri dari tiga orang 

wanita  dan seorang pria. Peluang terpilihnya 4 orang tersebut adalah… 

4. Dari sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih, diambil 3 kelereng 

secara acak. Peluang terambil dua  kelereng berwarna sama adalah…. 

5. Dari sebuah kotak berisi 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 warna kuning 

akan diambil 3 buah bola satu demi satu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya bola 

warna merah pada pengambilan ketiga adalah…. 
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STATISTIKA 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep statistika 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

 

1. Menghitung ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean (Nilai rata-rata) 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Median (Nilai tengah) 

𝑀𝑒 = 𝑇𝑏 + (

1

2
𝑛 − 𝑓𝑘

𝑓𝑀𝑒
) 𝑐 

Menghitung nilai mean 

menggunakan rataan 

sementara/ rataan dugaan (𝑥�̅�): 

�̅� = 𝑥�̅� +
∑ 𝑓𝑖𝑑𝑖

∑ 𝑓𝑖
, dimana 𝑑𝑖 =

𝑥�̅� − 𝑥𝑖  

�̅� = 𝑥�̅� +
∑ 𝑓𝑖𝑢𝑖

∑ 𝑓𝑖
, dimana 𝑢𝑖 =

𝑥𝑠̅̅ ̅−𝑥𝑖

𝑐
 

Modus (Nilai sering muncul) 

𝑀𝑜 = 𝑇𝑏 + (
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
) 𝑐 



 

2 
 

Contoh soal 1. 

Tentukan Rata – rata dari data berikut : 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑓𝑖
=  

1975

30
= 65,83 

Jadi, rata – ratanya adalah 65,83 

Contoh soal 2 

Suatu mesin yang memproduksi kaleng roti diperkirakan terdapat kesalahn. Dari 

penelitian terhadap 200 kaleng roti, dicatat berat kaleng roti, disajikan pada daftar di 

bawah ini, tentukan modus dan median dari data terebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Frekuensi (fi) Titik Tengah (xi) (fixi) 

40 – 49 4 44,5 178 

50 – 59 6 54,5 327 

60 – 69 10 64,5 645 

70 – 79 4 74,5 298 

80 – 89 4 84,5 338 

90 - 99 2 94,5 189 

 ∑ 𝒇𝒊 = 𝟑𝟎  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟏𝟗𝟕𝟓 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

281 – 283 284 – 286 287 – 289 290 – 292 293 – 295 296 – 298

f r 

Berat Kaleng Roti (Kg) 
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Penyelesaian: 

a. Langkah – langkah mengerjakan  modus : 

Kelas modal = kelas keempat 

Tb = 289,5 

d1 = 82 – 36 = 46 

d2 = 82 – 50 = 32 

c = 284 – 281 = 3 

Jadi dapat dimasukkan ke dalam rurmus modus sebagai berikut: 

𝑀𝑜 = 𝑇𝑏 + (
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
) 𝑐 

 

Mo = 289,5 + 3 (
46

46+32
) 

Mo = 291,26 

b. Langkah untuk menentukan median data terebut: 

Langkah – langkah untuk mengerjakan median : 

1/2 n = 1/2 × 200 = 100 

c  = 3 

Tb  = 289,5 

𝑓𝑀𝑒 = 82 

𝑓𝑘 = 58 

𝑀𝑒 = 𝑇𝑏 + (

1

2
𝑛 − 𝑓𝑘

𝑓𝑀𝑒
) 𝑐 

𝑀𝑒 = 289,5 + (
100 − 58

82
) 3 

𝑀𝑒 = 291,03 
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2. Menghitung ukuran letak dari data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. 

a. Kuartil(𝑄𝑖) 

Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, setelah 

data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

Terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama dilambangkan 𝑄1, 

kuartil tengah atau kuartil kedua atau median dilambangkan 𝑄2, dan kuartil atas atau 

kuartil ketiga dilambangkan 𝑄3. 

Sama halnya dengan median, maka nilai kuartil dapat dihitung dengan 

cara,Menentukan kelas dimana kuatrtil itu terletak yaitu 
1

4
(𝑛), 

Gunakan atruran: 

𝑄𝑖 = 𝑇𝑏 + 𝐶 (

𝑖𝑛

4
− 𝑓𝑘

𝑓
) 

Dengan: 

𝑛 = jumlah data dan i =1,2,3… 

𝑇𝑏 = batas bawah kelas Q,  

𝑐 = panjang kelas Qi 

𝑓𝑘 = Jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas Qi 

𝑓   = frekuensi 

b. Desil (𝐷𝑖) 

Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak , 

setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

Untuk menentukan desil digunakan rumus sebagai berikut. 

𝐷𝑖 = 𝑇𝑏 + 𝐶 (

𝑖𝑛

10
− 𝑓𝑘

𝑓
) 

𝑛 = jumlah data dan i =1,2,3… 

𝑇𝑏 = batas bawah kelas D,  

𝑐 = panjang kelas Di 

𝑓𝑘 = Jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas Di 
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𝑓   = Frekuensi 

Contoh soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada 

gambar. Kuartil atas dan desil ke-4 histogram adalah …. 

Penyelesaian: 

1) Kuartil atas = 
3

4
 x 40 = 30 

𝑄3 = 𝑇𝑏3 + (
3

4
𝑛−𝑓𝐾3

𝑓𝑄3

) 𝑖 

= 69,5 + (
3

4
.40−28

8
) 5 

= 69,5 + 1,25 

= 70,75 

2) Desil ke-4  

𝐷4 = 𝑇𝑏4 + (

4𝑛

10
− 𝑓𝑘

𝑓
) 𝑐 

= 59,5 + (
4(40)

10
−10

8
) 5 

= 63,25 
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3. Menghitung ukuran Penyebaran data dari data dalam bentuk tabel, diagram atau 

grafik 

Ukuran penyebaran data yang biasa digunakan untuk data tunggal antara lain rentang, 

hamparan simpangan kuartil, simpangan rata – arta, ragam dan simpangan baku. 

a. Rentang atau jangkauan (J) 

Jangkauan data atau rentang data adalah selisih antara data terbeasar (xmaks) dengan 

data terkecil (xmin). 

𝐽 = 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 

b. Simpangan Kuartil (𝑄𝑑) 

Jangkauan semi antarkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah kali panjang 

hamparan.  

𝑄𝑑 =
1

2
(𝑄3 − 𝑄1) 

 

 

c. Simpangan rata – rata 

Simpanagan rata – rata atau deviasi rata – rata merupakan rata – rata jarak suatu data 

terhadap rataan hitungan. Nilai simpangan rata – rata (SR) untuk data tunggal dapat 

ditentukan dengan rumus: 

𝑆𝑅 =
1

𝑛
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

 

Dengan: 

n = banyaknya data 

xi = nilai data ke-i 

x ̅ = rataan hitung 

d. Ragam dan simpagan baku 

Misalnya data x1 , x2 , x3 ,… xn mempunyai rataan, maka ragam atau varians (S2) dapat 

ditentukan dengan rumus: 

Dengan:  

n = banyaknya data 

xi = nilai data ke-i 

�̅� = rataan hitung 
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𝑺𝟐 =
∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

Sementara simpangan baku atau standard deviasi (S) dapa ditentukan dengan rumus: 

𝑺 = √
∑(𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

Contoh Soal 

Sebuah perusahan computer melakukan pengecekan berat badan karyawannya yang 

bejumlah 50 orang , tabel dibawah merupakan data dari seluruh karyawan persuhaan 

tersebut. Tentukan varians dan simpangan baku dari data tersebut: 

 

Berat Frekuensi (fi) 

35 – 39 1 

40 – 44 5 

45 – 49 4 

50 – 54 7 

55 – 59 19 

60 – 64 14 

 ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟎 

 

 

 

 

 

Dengan:  

n = banyaknya data 

xi = nilai data ke-i 

�̅� = rataan hitung 
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Penyelesaian: 

Berat Frekuensi (fi) Titik 
Tengah 
(xi) 

fixi 𝒙𝒊 − �̅� (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 𝒇𝒊(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 

35 – 39 1 37 37 -18 324 324 

40 – 44 5 42 210 -13 169 845 

45 – 49 4 47 188 -8 64 256 

50 – 54 7 52 364 -3 9 63 

55 – 59 19 57 1083 2 4 76 

60 – 64 14 62 868 7 49 686 

 ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟎  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊

= 𝟐𝟕𝟓𝟎 

  ∑ 𝒇𝒊(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐

= 𝟐𝟐𝟓𝟎 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
=

2750

50
= 55 

Karena banyaknya data, n = 50 maka dikatakan sampel berukuran besar (n>30) 

sehingga 

𝑆2 =
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
=

2250

50
= 45 

𝑆 = √45 = 6,71 

Jadi, data tersebut mempunyai ragam (S2) = 45 dan simpangan baku  

(S)= 6,71 
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BAB II SOAL URAIAN PAKET KEAHLIAN MATEMATIK 

 

1. Suatu keluarga mempunyai 8 orang anak. Anak A berumur x+1 tahun dan anak B berumur 

2x+1 tahun. Enam anak yang lain berturut-turut berumur x+2, x+3, x+4,…,x+7 (dalam 

tahun). Apabila rata-rata umur kedelapan anak tersebut 7 tahun, umur anak A adalah… 

 

2. Dari 120 siswa,  terdapat 39 orang siswa yang mempunyai ukuran sepatu 38, sebanyak 61 

siswa mempunyai ukuran sepatu 39, dan sisanya mempunyai ukuran sepatu 40. Apabila 

data tersebut dibuat dalam bentuk diagram lingkaran, berapa besar derajat sudut juring 

lingkaran  yang terbentuk oleh siswa yang mempunyai ukuran sepatu 40  

 

3. Nilai rata-rata suatu bilangan adalah 5. Empat anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-

rata 6. Jika nilai rata-rata mereka digabung menjadi 5,36, maka tentukan banyaknya anak 

sebelum digabung dengan anak tersebut. 

4. Sebuah himpunan bilangan bulat yang memiliki median, modus serta jangkauan yang 

sama yaitu 9. Jika banyaknya anggota himpunan tersebut adalah 10, tentukan hasil kali 

antara bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya. 

5. Baco telah mengikuti test matematika sebanyak 8 kali  dengan nilai rata-rata 6,5. Standar 

minimal untuk lulus dalam mata pelajaran tersebut adalah 7. Jika masih ada 4 test yang 

akan diikuti oleh Baco, tentukan rata-rata minimal yang harus didapatkan oleh siswa 

tersebut. 
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 FUNGSI LINEAR 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan pola dan fungsi 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menerapkan konsep fungsi linear untuk menyelesaikan masalah 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Konsep Fungsi  

Relasi (hubungan) dapat terjadi antara anggota dari dua himpunan. Misalnya,A = {1, 2, 3, 4} 

dan B = {4, 5, 6, 7}. Antara anggota himpunan A dan B ada relasi “tiga kurangnya dari”. Relasi 

tersebut dapat ditunjukkan dengan diagram sbb: 

 

 

Relasi antara anggota himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan 

berurutan sebagai berikut:  

{(1,4), (2,5), (3,6), (4, 7)} 

Relasi antara anggota himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus. 

Misalnya anggota A dinyatakan dengan x, maka pasangannya ialah y anggota B dirumuskan: 

y = x + 3 
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Perhatikan diagram panah berikut. 

 

   

(1) (2) 
 

 

   

 

(2) (4) 
 

Pada gambar 1, 3 dan 4 setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu 

anggota himpunan B.  Relasi yang memiliki ciri seperti itu disebut fungsi atau pemetaan. 

Pada gambar 2 bukan fungsi karena ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu 

anggota B. 
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Definisi: 

Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaaan, jika dan hanya jika 

setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. 

Fungsi Linier atau fungsi berderajat satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya 

adalah pangkat satu. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan 

menghasilkan sebuah garis lurus. 

2. Menentukan Persamaan Fungsi Linear 

Persamaan garis yang melalui dua titik, misalkan A (x1, y1) dan B(y1, y2) ada pada suatu garis 

lurus,  maka persamaan garis yang melalui dua titik tersebut adalah :   

)xx(
xx

yy
yy 1

12

12
1 




 y = m(x - x1) + y1 

Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui titik (3, 4) dan (-5, 2) : 

Jika (x1, y1) = (3, 4) dan (x2, y2)= (-5, 2) maka persamaan garis tersebut adalah : 

)xx(
xx

yy
yy 1

12

12
1 




  )3x(

35

42
4y 




  

4y - 16 = x - 3  →   x - 4y + 13 = 0     atau    y = (
1

4
)x + 13 

Persamaan garis melalui titik (a, 0) dan (0, b) adalah : 

Jika (x1, y1) = (0, b) dan (x2, y2)= (a, 0) maka persamaan garis tersebut adalah : 

)xx(
xx

yy
yy 1

12

12
1 




  )0x(

0a

b0
by 




  

(
𝑦

𝑏
) - 1 = - (

𝑥

𝑎
) →   (

𝑥

𝑎
) + (

𝑦

𝑏
) = 1 

Contoh soal: 

Persamaan garis yang melalui (0, 6) dan (4, 0) adalah  

(
𝑥

4
) + (

𝑦

6
) = 1   atau  3x + 2y - 12 = 0 
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Persamaan garis melalui (x1, y1) dan memiliki kemiringan sebesar m adalah: 

y - y1 = m(x - x1) 

Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui (-1, 2) dan memiliki kemiringan m = -4.   

y - 2 = -4(x + 1)   →4x + y + 2 = 0    atau     y = -4x – 2 
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Bab III Soal uraian Keahlian Matematik 

1. Grafik hasil produksi Nikel suatu tambang  per tahun berbentuk garis lurus. Jika produksi 

pada tahun pertama 110 ton dan pada tahun ketiga 150 ton, maka tentukan model 

persamaannya dan berapa banyak produksi pada tahun ke 15 . 

2. Garis 2x + y - 6 = 0 memotong garis x + 2y - 3 = 0 dititik A. tentukan persamaan garis  

yang melalui titik A dan  tegak luru garis y=3x-200. 

3. Tentukan persaman garis yang tegak lurus garis 3x - 2y = 11  Jika f adalah fungsi linear, 

f(1)=2000, dan f(x+1)+12=f(x), maka nilai f( 100) adalah… 

4. Jika suatu persamaan garis lurus Ax+By=C buktikan bahwa persamaan garis lurus yang 

sejajar dengan garis tersebut dan melalui titik (x1,y1) berbentuk Ax+By=Ax1+By1 

5. Jika suatu persamaan garis lurus Ax+By=C buktikan bahwa persamaan garis lurus yang 

tegak lurus  dengan garis tersebut dan melalui titik (x1,y1) berbentuk Ax-By=Ax1-By1 
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 PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan konsep-konsep aljabar 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu variabel dalam menyelesaikan 

masalah nyata 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

 

1. Persamaan Linear  

a. Konsep Dasar 

Persamaan linear adalah suatu persmaan dengan satu variabel (satu peubah) 

yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya satu. 

Bentuk umum persamaan linear adalah 

𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 

Dalam menyelesaiakn persamaan linear dapat dilakukan dengan memisahkan 

variabel dan konstanta dengan konstanta pada ruas yang berbeda. 

Contoh soal 

Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini 

5𝑥 − 2 = 3𝑥 + 10 

Penyelesaian: 

5𝑥 − 2 = 3𝑥 + 10 

5𝑥 − 3𝑥 = 2 + 10 

2𝑥 = 12 
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𝑥 =
12

2
 

𝑥 = 6 

b. Mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear satu 

variabel 

 

Untuk menerjemahkan kalimat cerita kedalam kalimat matematika atau model 

matematika diperlukan langkah-langkah untuk menyusun kalimat matematika 

atau model matematika.  

Berikut langkah-langkah menyusun Model Matematika : 

1) Buatlah sketsa atau diagram jika soal memerlukan. 

2) Data yang ada dalam soal tersebut diterjemahkan dalam satu atau 

beberapa persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel (Kalimat 

Matematika atau Model Matematika). 

Contoh : 

Sugi membeli 3 kg gula pasir. Dia membayar dengan selembar uang dua puluh 

ribuan dan menerima uang kembalian sebesar Rp 3.500,00. Nyatakanlah ke 

dalam matematika jika harga gula 𝑥 rupiah setiap kg. 

Penyelesaian: 

Misalkan harga gula = 𝑥 

3 kg × harga gula = 20.000 − 3.500 

3𝑥 = 20.000 − 3.500 

3𝑥 = 16.500 
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a 

a 

a 

a 

 

 

2. Pertidaksamaan  

a. Konsep dasar  

Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan >, ≥, 

<, atau ≤. 

Pertidaksamaan muncul dari kasus-kasus sebagai berikut : 

1) Tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun ini. 

Pernyataan ini secara matematis ditulis sbb:  

𝑥 ≥ 700 , x = Banyaknya siswa yang gagal UAN 

2) Pada jalan tertentu tertulis rambu “ Beban maksimum 4 ton “. Pernyataan ini 

dapat ditulis sbb: 𝑏 ≤  4 , 𝑏 = Beban 

3) Steven mendapatkan nilai 66 dan 72 pada dua tes yang lalu. Jika ia ingin 

mendapatkan nilai rata-rata paling sedikit 75, berapa nilai tes ketiga yang harus 

ia peroleh ?. 

Persoalan ini dapat ditulis 

66 72 x 75
3

  
 

Kalimat matematika di atas yang menggunakan tanda-tanda <, >, ≤ dan ≥ 

dinamakan pertidaksamaan. 

Simbol/Notasi Garis Bilangan 

x > a 
 

x ≥ a 
 

x < a    

x ≤ a 
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b a 

Notasi/Simbol 

Simbol>artinya “ lebih dari ” 

Simbol ≥ artinya “ lebih dari atau sama dengan ” 

Simbol <artinya “ kurang dari ” 

Simbol ≤ artinya “ kurang dari atau sama dengan ” 

Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan pangkat satu. 

Contoh :  

Selesaikan : 7x + 21 ≥ 14 

 7x + 21 – 21 ≥ 14 – 21 (tambahkan -21 pada kedua ruas) 

 7x ≥ - 7 (bagilah kedua ruas dengan 7) 

   x ≥ - 1 

Dalam bentuk garis bilangan  

 

b. Sifat – sifat pertidaksamaan 

1) Sifat tak negatif 

Untuk 𝑎 ∈ 𝑅 maka ≥ 0. 

2) Sifat transitif 

Untuk 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 

Jika 𝑎 < 𝑏 dan 𝑏 < 𝑐 maka 𝑎 < 𝑐; 

Jika 𝑎 > 𝑏 dan 𝑏 > 𝑐 maka 𝑎 > 𝑐; 

3) Sifat penjumlahan 

a ≤ x ≤ b 
 

x < a atau 

x ≥ b 

 

b a 

-1 
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Untuk 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 

Jika 𝑎 < 𝑏 maka 𝑎 + 𝑐 < 𝑏 + 𝑐 

Jika 𝑎 > 𝑏 maka 𝑎 + 𝑐 > 𝑏 + 𝑐 

Jika kedua ruas pertidaksamaan dijumlahakan dengan bilangan yang sana tidak 

mengubah tanda ketidaksamaan 

4) Sifat perkalian 

Jika 𝑎 < 𝑏 , 𝑐 > 0 maka 𝑎𝑐 < 𝑏𝑐 

Jika 𝑎 > 𝑏 , 𝑐 > 0 maka 𝑎𝑐 > 𝑏𝑐 

Jika 𝑎 < 𝑏 , 𝑐 < 0 maka 𝑎𝑐 < 𝑏𝑐  

Jika kedua ruas dikalikan bilangan rill positif tidak akan mengubah tanda 

keridaksamaan, sedangkan jika dikalikan dengan bilangan negatif anakn 

mengubah tanda ketidaksmaan 

5) Sifat kebalikan 

Jika  𝑎 >  0 maka  
1

𝑎
> 0. 

Jika  𝑎 <  0 maka  
1

𝑎
< 0. 

Suatu bilangan dan kebalikannya memilki tanda yang sama baik untuk bilangan 

positif maupun negatif 

c. Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan 

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat ditunjukkan pada garis bilangan 

seperti pada gambar berikut: 
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Contoh soal 

Tunjukkan dengan garis bilangan, 

{x | x ≤ 4, x∈R} 

Penyelesaian: 

 

 

d. Mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk pertidaksamaan linear satu 

variabel 

Seperti halnya pada persamaan, pertidaksamaanpun dapat dibuat kalimat matematika 

atau model matematika. Untuk membuat kalimat matematika atau model matematika 

pada pertidaksamaan sama seperti yang kita lakukan pada persamaan. 
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Untuk menerjemahkan kalimat cerita pada pertidaksamaan linear satu variabel ke 

dalam Kalimat matematika atau model matematika diperlukan beberapa penguasaan 

tentang pengertian istilah-istilah dan penulisannya dalam pertidaksamaan linear satu 

variabel. 

Contoh : 

Umur Aldi 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Nyatakanlah ke dalam matematika, 

jika umur Aldo 𝑥 tahun. 

Penyelesaian: 

Misalkan umur Aldo = 𝑥 

5 tahun mendatang  x lebih besar dari 20 

Jadi, 𝑥 + 5 > 20 
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BAB V 
PERSAMAAN KUADRAT 

 
A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan konsep-konsep aljabar 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 

 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

Mengembangkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. 

 

Jika persamaan kuadrat 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dan 𝑎 ≠ 0 mempunyai akar-akar 𝑥1 dan 𝑥2, 

Dari rumus 𝑎𝑏𝑐 diperoleh: 

𝑥1 = −
𝑏

2𝑎
+

√𝐷

2𝑎
, dan𝑥2 = −

𝑏

2𝑎
−

√𝐷

2𝑎
 

Maka: 

 

 

 

 

Menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 𝑥1 dan 𝑥2, 

(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) = 0 

𝑥2 − (𝑥1 + 𝑥2)𝑥 + (𝑥1 + 𝑥2) = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
 

2.    𝑥1 ∙ 𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

 

3.   |𝑥1 + 𝑥2|

=
√𝐷

𝑎
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Rumus yang sering digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh soal 1. 

Tentukan penyelesaian dari 2 x2 + 7 x + 6 = 0. 

Jawab:   2 x2 + 7 x + 6 = 0 

2 x2 + 4 x + 3 x + 6 = 0 

2 x (x + 2) + 3 (x + 2) = 0 

(x + 2) (2 x + 3) = 0 

x +2 = 0     atau  2 x + 3 = 0 

x = –2   atau           x = – 1 

Contoh soal 2 

Akar-akar x2 – 3x + 4 = 0 adalah x1 dan x2. Dengan tanpa menyelesaikan persamaan 

tersebut, hitunglah nilai x1
2 + x2

2? 

1.
1

𝑥1
+

1

𝑥2
=

𝑥1 ± 𝑥2

𝑥1𝑥2
 

2. 𝑥1
2 ± 𝑥2

2 = (𝑥1 + 𝑥2)2 ∓ 2𝑥1𝑥2 

3. 𝑥1
2 − 𝑥2

2 = (𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥2) 

4. 𝑥1
3 ± 𝑥2

3 = (𝑥1 + 𝑥2)3 ∓ 3𝑥1𝑥2(𝑥1 ± 𝑥2) 

5. 𝑥1
3 ± 𝑥2

3 = (𝑥1 + 𝑥2)4 ∓ 2(𝑥1𝑥2)2 

6.
𝑥1

𝑥2
+

𝑥2

𝑥1
=

𝑥1 ± 𝑥2

𝑥1𝑥2
 

7. 𝑥1
4 ± 𝑥2

4 = (𝑥1
2 + 𝑥2

2)2 ∓ 2(𝑥1𝑥2)2 

8. 𝑥1
4 − 𝑥2

4 = (𝑥1
2 + 𝑥2

2)(𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥2) 
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Penyelesaian: 

x1
2 + x2

2 = x1
2 + x2

2 +  2 x1.x2 – 2 x1.x2 

= (x1 + x2)2 – 2 x1x2 

= (
𝑏

𝑎
)2 − 2 (

𝑐

𝑎
) 

= (-3)2 – 2 . 4 

= 1  

Menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan 

diskriminan. 

Persamaan Kuadrat. 

 Jika persamaan kuadrat 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dan 𝑎 ≠ 0, maka nilai diskriminan (𝐷) adalah: 

 𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

 Jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat: 

1. 𝐷 ≥ 0, karena real/nyata. 

a. 𝐷 > 0, kedua akar real berlainan. 

b. 𝐷 = 0, kedua akar real kembar/sama. 

2. 𝐷 < 0, kedua akar tidak real/imajiner/khayal. 

3. 𝐷 = 𝑟2, kedua akar rasional (cara menentukan akar lebih mudah menggunakan 

pemfaktoran). 

Hubungan akar-akar persamaan kuadrat: 

1. Dua akar positif. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 + 𝑥2 > 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 > 0 

2. Dua akar negatif. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 + 𝑥2 < 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 > 0 
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3. Dua akar berbeda tanda. 

 𝐷 > 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 < 0 

4. Dua akar saling berkebalikan. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 = 1 

Fungsi kuadrat 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 dengan 𝑎 ≠ 0, koordinat titik puncak (−
𝑏

2𝑎
, −

𝐷

4𝑎
) 

dan grafik berbentuk parabola: 

 

𝑎 𝑎 > 0 
Grafik terbuka ke atas 

 

𝑎 < 0 
Grafik terbuka ke bawah 

 

𝑏 𝑏 > 0 
𝑎 > 0 

Puncak di sebelah kiri sumbu 𝑦 
 

𝑏 < 0 
𝑎 > 0 

Puncak di sebelah kanan sumbu 𝑦 
 

𝑏 = 0 
Puncak tepat di sumbu 𝑦 

 

𝑐 𝑐 > 0 
Grafik memotong sumbu 𝑦 positif 

 

𝑐 < 0 
Grafik memotong sumbu 𝑦 negatif 

 

𝑐 = 0 
Grafik melalui titik (0, 0) 

 

𝐷 𝐷 > 0 
Grafik memotong sumbu 𝑥 

 

𝐷 = 0 
Grafik menyinggung sumbu 𝑥 

 

𝐷 < 0 
Grafik tidak memotong sumbu 𝑥 

 

Kedudukan garis 𝑔: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 terhadap fungsi kuadrat 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐: 

Subitusikan 𝑔 ke 𝑓(𝑥), lalu cari nilai 𝐷. 

𝐷 > 0 Berpotongan di dua titik 
(memotong)  

𝐷 = 0 Berpotongan di satu titik 
(menyinggung)  

𝐷 < 0 Tidak berpotongan (terpisah) 
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Fungsi kuadrat definit positif atau negatif: 

Definit positif 

 

Grafik fungsi kuadrat seluruhnya 
berada di atas sumbu 𝑥, artinnya 
untuk setiap nilai 𝑥 maka nilai 𝑦 
selalu positif. 
Syarat: 
𝑎 > 0 dan 𝐷 < 0 

Definit negatif 

 

Grafik fungsi kuadrat seluruhnya 
berada di bawah sumbu 𝑥, artinnya 
untuk setiap nilai 𝑥 maka nilai 𝑦 
selalu negatif. 
Syarat: 
𝑎 < 0 dan 𝐷 < 0 

 

Contoh soal 1 

Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat xxy 42   

Penyelesaian: 

a. Titik potong dengan sumbu X, jika y = 0 

xx 42   = 0 

)4( xx  = 0 

x = 0  atau (x + 4) = 0  

 x    =  – 4  

Jadi memotong sumbu X di titik (0, 0) dan (–4, 0) 

b. Titik potong dengan sumbu Y, jika x = 0 
maka,  

 y = 02 + 4.0 

    = 0 

Jadi memotong sumbu Y di titik (0, 0) 

c. Persamaan sumbu simetri 

2
1.2

4



x  

 Jadi persamaan sumbu simetrinya x = –2  

d. Nilai Ekstrim/nilai stasioner, untuk x = –2 

-4 

-4 

-2 X 

Y 

0 

x = -2 
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y = (–2)2 + 4(–2) 

   = –4 

e. Koordinat titik balik: 
(–2, –4) 

Contoh soal 2 

Sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah t detik peluru mencapai ketinggian yang 

dirumuskan dengan h(t) = 40t – 5t2 dalam meter. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai? 

Penyelesaian: 

h(t) = 40t – 5t2 

 Waktu saat mencapai tinggi maksimum  

          t = 
a

b

2


 

   =
10

40




 

   = 4 detik 

 Tinggi maksimum pada saat t = 4 detik 

       h(t) = 40(4) – 5(4)2 

   = 160 – 80  

   = 80 meter 
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Bab V Soal Uraian Keahlian Matematik 

 

1. Umur Santi 7 tahun lebih tua dari umur Angga, Sedangkan jumlah umur mereka adalah 

43 tahun, tentukan : 

a. Model Matematika dari soal tersebut 

b. Umur masing-masing 

2.  Jika jumlah dua bilangan positif adalah 24, maka nilai terkecil dari jumlah kebalikan 

bilangan-bilangan tersebut adalah… 

3. Pada pertunjukan seni terjual 500 lembar karcis yang terdiri dari karcis kelas Ekonomi dan 

Karcis kelas Utama. Harga karcis kelas Ekonomi adalah Rp. 6000,00 dan kelas Utama 

adalah Rp. 8000,00 . Jika hasil penjualan seluruh karcis adalah Rp.3.360.000,00 . 

berapakah jumlah karcis kelas Ekonomi yang terjual ? 

4. Dea dan Anton bekerja pada pabrik tas. Dea dapat menyelesaikan 3 buah tas setiap jam 

dan Anton dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Asti dan Anton adalah 

16 jam sehari, dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas.  Jika, jam kerja 

keduanya berbeda tentukan jam kerja mereka masing-masing! 

5. Jumlah dua bilangan adalah 200. Dan selisih bilanga itu adalah 108. Tentukan lah bilangan 

yang paling besar diantara keduanya. 
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PERSAMAAN KUADRAT 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Menggunakan konsep-konsep aljabar 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. 

 

Jika persamaan kuadrat 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dan 𝑎 ≠ 0 mempunyai akar-akar 𝑥1 dan 𝑥2, 

Dari rumus 𝑎𝑏𝑐 diperoleh: 

𝑥1 = −
𝑏

2𝑎
+

√𝐷

2𝑎
, dan𝑥2 = −

𝑏

2𝑎
−

√𝐷

2𝑎
 

Maka: 

 

 

 

 

Menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 𝑥1 dan 𝑥2, 

(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) = 0 

𝑥2 − (𝑥1 + 𝑥2)𝑥 + (𝑥1. 𝑥2) = 0 

 

Rumus yang sering digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
 

2.    𝑥1 ∙ 𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

 

3.   |𝑥1 + 𝑥2| =
√𝐷

𝑎
 

1.
1

𝑥1
+

1

𝑥2
=

𝑥1 + 𝑥2

𝑥1𝑥2
 

2. 𝑥1
2 + 𝑥2

2 = (𝑥1 + 𝑥2)2 − 2𝑥1𝑥2 

3. 𝑥1
2 − 𝑥2

2 = (𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥2) 

4. (𝑥1 − 𝑥2) = √(𝑥1 + 𝑥2)2 − 4𝑥1𝑥2 

5.
𝑥1

𝑥2
+

𝑥2

𝑥1
=

𝑥1
2 + 𝑥2

2

𝑥1𝑥2
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Contoh soal 1. 

Tentukan penyelesaian dari 2 x2 + 7 x + 6 = 0. 

Jawab:   2 x2 + 7 x + 6 = 0 

2 x2 + 4 x + 3 x + 6 = 0 

2 x (x + 2) + 3 (x + 2) = 0 

(x + 2) (2 x + 3) = 0 

x +2 = 0     atau  2 x + 3 = 0 

x = –2   atau           x = – 1 

Contoh soal 2 

Akar-akar x2 – 3x + 4 = 0 adalah x1 dan x2. Dengan tanpa menyelesaikan persamaan 

tersebut, hitunglah nilai x1
2 + x2

2? 

Penyelesaian: 

x1
2 + x2

2 = x1
2 + x2

2 +  2 x1.x2 – 2 x1.x2 

= (x1 + x2)2 – 2 x1x2 

= (
𝑏

𝑎
)2 − 2 (

𝑐

𝑎
) 

= (-3)2 – 2 . 4 

= 1  
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2. Menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan 

diskriminan. 

 Jika persamaan kuadrat 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dan 𝑎 ≠ 0, maka nilai diskriminan (𝐷) adalah: 

 𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

a. Jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat: 

1) 𝐷 ≥ 0, karena real/nyata. 

1) 𝐷 > 0, kedua akar real berlainan. 

2) 𝐷 = 0, kedua akar real kembar/sama. 

2) 𝐷 < 0, kedua akar tidak real/imajiner/khayal. 

3) 𝐷 = 𝑟2, kedua akar rasional (cara menentukan akar lebih mudah menggunakan 

pemfaktoran). 

b. Hubungan akar-akar persamaan kuadrat: 

1) Dua akar positif. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 + 𝑥2 > 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 > 0 

2) Dua akar negatif. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 + 𝑥2 < 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 > 0 

3) Dua akar berbeda tanda. 

 𝐷 > 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 < 0 

4) Dua akar saling berkebalikan. 

 𝐷 ≥ 0 

 𝑥1 ∙ 𝑥2 = 1 

 

c. Fungsi kuadrat 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 dengan 𝑎 ≠ 0, koordinat titik puncak 

(−
𝑏

2𝑎
, −

𝐷

4𝑎
) dan grafik berbentuk parabola: 
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a 𝑎 > 0 
Grafik terbuka ke atas 

 

𝑎 < 0 
Grafik terbuka ke bawah 

 

𝑏 𝑏 > 0 
𝑎 > 0 

Puncak di sebelah kiri sumbu 𝑦 
 

𝑏 < 0 
𝑎 > 0 

Puncak di sebelah kanan sumbu 𝑦 
 

𝑏 = 0 
Puncak tepat di sumbu 𝑦 

 

𝑐 𝑐 > 0 
Grafik memotong sumbu 𝑦 positif 

 

𝑐 < 0 
Grafik memotong sumbu 𝑦 negatif 

 

𝑐 = 0 
Grafik melalui titik (0, 0) 

 

𝐷 𝐷 > 0 
Grafik memotong sumbu 𝑥 

 

𝐷 = 0 
Grafik menyinggung sumbu 𝑥 

 

𝐷 < 0 
Grafik tidak memotong sumbu 𝑥  

 

d. Kedudukan garis 𝑔: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 terhadap fungsi kuadrat 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐: 

Subitusikan 𝑔 ke 𝑓(𝑥), lalu cari nilai 𝐷. 

𝐷 > 0 Berpotongan di dua titik 
(memotong)  

𝐷 = 0 Berpotongan di satu titik 
(menyinggung)  

𝐷 < 0 Tidak berpotongan (terpisah) 
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e. Fungsi kuadrat definit positif atau negatif: 

Definit positif 

 

Grafik fungsi kuadrat seluruhnya 
berada di atas sumbu 𝑥, artinnya 
untuk setiap nilai 𝑥 maka nilai 𝑦 
selalu positif. 
Syarat: 
𝑎 > 0 dan 𝐷 < 0 

Definit negatif 

 

Grafik fungsi kuadrat seluruhnya 
berada di bawah sumbu 𝑥, artinnya 
untuk setiap nilai 𝑥 maka nilai 𝑦 
selalu negatif. 
Syarat: 
𝑎 < 0 dan 𝐷 < 0 

 

Contoh soal 1 

Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat xxy 42   

Penyelesaian: 

a. Titik potong dengan sumbu X, jika y = 0 

xx 42   = 0 

)4( xx  = 0 

x = 0  atau (x + 4) = 0  

 x    =  – 4  

Jadi memotong sumbu X di titik (0, 0) dan (–4, 0) 

b. Titik potong dengan sumbu Y, jika x = 0 
maka,  

 y = 02 + 4.0 

    = 0 

Jadi memotong sumbu Y di titik (0, 0) 

c. Persamaan sumbu simetri 

2
1.2

4



x  

 Jadi persamaan sumbu simetrinya x = –2  

  

-4 

-4 

-2 X 

Y 

0 

x = -2 
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d. Nilai Ekstrim/nilai stasioner, untuk x = –2 

y = (–2)2 + 4(–2) 

   = –4 

e. Koordinat titik balik: 
(–2, –4) 

Contoh soal 2 

Sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah t detik peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan 

dengan h(t) = 40t – 5t2 dalam meter. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai? 

Penyelesaian: 

h(t) = 40t – 5t2 

 Waktu saat mencapai tinggi maksimum  

          t = 
a

b

2


 

   =
10

40




 

   = 4 detik 

 Tinggi maksimum pada saat t = 4 detik 

       h(t) = 40(4) – 5(4)2 

   = 160 – 80  

   = 80 meter 
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PROGRAM LINEAR 
 

A. Kompetensi Inti Guru (KI)  

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu  

B. Kompetensi  Guru Mata Pelajaran  

Menggunakan Konsep-Konsep Aljabar. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

Menyelesaikan masalah Program Linear 

D. Uraian Materi Pembelajaran  

 
1. Sistem Persamaan Linear. 

Sistem persamaan linear adalah kumpulan dari lebih dari satu persamaan linear yang dapat 

membentuk terhingga banyaknya solusi, tak hingga banyaknya solusi atau tidak 

mempunyai solusi. Berikut ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan 

dua variabel: 

{
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2
 

Sedangkan bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel: 

{

𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1𝑧 = 𝑑1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2𝑧 = 𝑑2

𝑎3𝑥 + 𝑏3𝑦 + 𝑐3𝑧 = 𝑑3

 

 

Penyelesaian dari sistem persamaan linear (SPL) yang melibatkan  dua variabel atau tiga 

variabel dapat di lakukan dengan salah satu metodea atau gabungan metode berikut: 

a. Metode grafik, jika SPL tersebut mempunyai terhingga penyelesaian, maka hasil 

penyelesaian adalah koordinat dari perpotongan dari kedua garis tesebut 

b. Metode Substitusi,dengan cara mendefinisikan salah satu variabel yang ada dalam 

salah satu persamaan kemudain menggati variabel yang telah telah didefinnisikan 

tersebut pada persamaan linear yang lain 
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c. Metode Eliminasi,dengan melakukan opersi penjumlahan atau pengurangan pada 

kedua persamaan linear dengan tujuan menghilangkan (mengeliminasi) salah satu 

variael yang koefisiennya sama atau telah disamakan. 

d. Metode gabungan eliminasi dan substitusi dengan cara menggabukan melakukan 

eliminasi terlebih dahulu, kemuadian melanjutkan dengan melakukan substitusi  

atau sebaliknya. 

e. Metode determinan matriks yaitu dengan menggunakan rumus determinan 

matriks  untuk menentukan nilai dari variabel x, y dan z 

Catatan: Penyelesaian SPL  tiga variabel adalah dengan mengubah bentuk SPL tiga variabel 

menjadi bentuk SPL dua variabel melalui eliminasi salah satu variabel lalu di lanjutkan 

dengan substitusi dua variabel pada SPL dua variabel yang dihasilkan ke salah satu 

persamaan linear tiga variabel. 

 

 

1). Pak Baco bekerja selama 6 hari dengan 4 hari di antaranya lembur mendapat upah Rp. 

74.000,00. Pak Dullah bekerja selama 5 hari dengan 2 hari di antaranya lembur 

mendapat upah Rp. 55.000,00. Pak Baco, Pak Dullah, dan Pak Budi bekerja dengan 

aturan upah yang sama. Jika Pak Budi bekerja 4 hari dengan terus menerus lembur, 

maka upah yang akan diperoleh adalah… 

A. Rp. 36.000,00. 

B. Rp. 46.000,00. 

C. Rp. 56.000,00. 

D. Rp. 60.000,00.  

E. Rp. 70.000,00.  

Penyelesaian: 

Misalkan upah untuk hari kerja adalah x dan upah untuk lembur adalah y, sehingga 

Misalkan  

Upah Pak Baco : 2x+4y=74.000 

Contoh Soal 
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Upah Pak Dullah : 3x+2y=55.000 

Upah Pak Budi : 4y=? 

Dengan menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi: 

2x+4y=74.000   (1)  

3x+2y=55.000  (2) 

Persamaan 1 dikali 1 dan persamaan 2 di kali 2 (untuk menyamakan koefisien y) 

Sehingga  

2x+4y=  74.000 

6x+4y=110.000   - 

-4x    =-36.000 

  X    =  9.000 

 Substitusi x pada persamaan (1) didapatkan (2).(9000)+4y=74.000 atau y=14.000 

Sehingga upah pak Budi adalah (4).(14.000)=Rp.56.000. (C) 

2). Umur pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur bu Andi 6 tahun lebih muda 

dari umur pak Andi. Jika jumlah umur pak Andi, bu Andi, dan Amira 119 tahun, maka 

jumlah umur Amira dan bu Andi adalah …. tahun 

A. 86    D. 64 

B. 74    E. 58 

  C. 68  

Jawab 

Misalkan Umur Pak Andi=x, umur Amira=y dan umur Ibu Andi=z 

x=28+y   (1) 

z=x-6; atau x=z+6  (2) 

x+y+z=119  (3) 

dengan melakukan operasi penjumlahan  (1) pada (2) didapatkan 

2x=y+z+34 atau 2x-y-z=34   (4) 

Lakukakn operasi penambahan (3) pada (4) atau 

x+y+z=119 
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2x-y-z=34 

3x     =153 

Atau  

x=51 

Dengan melakukan substitusi x pada (1) dan (2) didapatkan   

Y=23; z=45 

Sehingga  

jumlah umur Amira (y) dan bu Andi (z) adalah y+z=23+45=68 

 

2. PROGRAM LINIER 

a. Menyelesaikan masalah program linear 

Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan optimasi linear (nilai maksimum dan nilai minimum) 

Program linear tidak lepas dengan sistem pertidaksamaan linear. Khususnya pada tingkat 

sekolah menengah, sistem pertidaksamaan linear yang dimaksud adalah sistem 

pertidaksamaan linear dua variabel. 

b. Daerah himpunan penyelesaian  

penyelesaikan program linear sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa 

daerah himpunan penyelesaian sistem. 

Berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian 

1) Buat sumbu koordinat kartesius 

2) Tentukan titik potong pada sumbu x dan y dari semua persamaan-persamaan  

linearnya. 

3) Sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. 

4) Pilih satu titik uji yang berada di luar garis. 

5) Substitusikan pada persamaan 

6) Tentukan daerah yang dimaksud 
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Contoh  

1). Buatlah Grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear  3𝑥 + 2𝑦 ≥ 12 

3𝑥 + 2𝑦 = 12  
X Y (x,y) 

0 6 (0,6) 

4 0 (4,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik uji O (0,0) 

       3𝑥 + 2𝑦 ≥ 12  
3(0) + 2(0) ≥ 12                                                                                                  
                  0 ≥ 12 (salah) 
 
Dengan demikian titik (0,0) bukan termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian 

dari pertidaksamaan tersebut ,sehingga daerah himpunan penyelesaian adalah 

sebelah atas dari garis 3𝑥 + 2𝑦 = 12 

 

Dengan demikian daerah pertidaksamaannya adalah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 

y 

(0,6) 

(4,0) (0,0) 

x 

y 

(0,6) 

(4,0) (0,0) 
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2). Sketsa daerah himpunan penyelesaian system pertidaksamaan linear  
         𝑥 + 3𝑦 ≤ 3, 2𝑥 + 𝑦 ≥ 2, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0! 

𝑥 + 3𝑦 = 3  
x Y (x,y) 

0 1 (0,1) 

3 0 (3,0) 

 
 
 
2𝑥 + 𝑦 = 2  

 

 
y=0 atau sepanjang sumbu x 

 
 titik uji adalah (3,2) 

(a) diuji pada          𝑥 + 3𝑦 ≤ 3,  

       didapatkan  3 + 3.2 = 9 ≤ 3 ,(salah) 

     sehingga daerah himpunan penyelesaian  

     adalah sebelah atas dari garis 𝑥 + 3𝑦 = 3 

      diuji pada          𝑥 + 3𝑦 ≤ 3,  

       didapatkan  3 + 3.2 = 9 ≤ 3 ,(salah) 

      sehingga daerah himpunan  

     penyelesaian adalah sebelah bawah  

     dari garis 𝑥 + 3𝑦 = 3 

 

(b) diuji pada         2 𝑥 + 𝑦 ≥ 2,  

       didapatkan  2.3 + 2 = 8 > 3 ,(benar) 

x Y (x,y) 

0 2 (0,2) 

1 0 (1,0) 

x 

y 

𝑥 + 3
(3,0) (0,0) 

(0,1) 

(1,0) 

(0,2) 

2𝑥 + 𝑦 = 2 

𝑦 =

x 

y 

𝑥 + 3𝑦 = 3 
(3,0) (0,0) 

(0,1) 

(1,0) 

(0,2) 

2𝑥 + 𝑦 = 2 

= 𝑦 = 0 
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     sehingga daerah himpunan penyelesaian  

     adalah sebelah atas dari garis 2𝑥 + 𝑦 = 2 

(c) titik (3,2) terletak diatas garis y=o  

sehingga daerahnya diatas sumbu x 

gambar disamping adalah gambar dari daerah himpunan penyelesaian dari sistem 

tersebut. 

 
3. Model Matematika 

Program linear juga membutuhkan kemampuan untuk mengubah bahasa cerita 

menjadi bahasa matematika atau model matematika. Model matematika adalah bentuk 

penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika 

(dimisalkan dalam variabel x dan y) sehingga dapat diselesaikan. 

Berikut ini adalah latihan untuk mengubah soal cerita menjadi  model matematika 

1) Sebuah area parkir dengan luas 3.750 m2, maksimal hanya dapat ditempati 300 

kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk  sedan 5 m2 dan 

bus 15 m2, tentukanlah model matematikanya! 

Jawab: 

Misalkan: 

x = banyaknya sedan 

y = banyaknya bus 

 Sedan 
(x) 

Bus (y) Total Pertidaksamaan Linear 

Banyak 
kendaraan 

1 1 300 x + y ≤ 300 

Luas kendaraan 5 15 3750 5x + 15y ≤ 3750 

 
Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah: 

Untuk banyaknya kendaraan  : x + y ≤ 300 

Untuk luas kendaraan  : 5x + 15y ≤ 3750; disederhanakan menjadi 

                  x + 3y ≤ 750 

Banyaknya sedan (x)  tidak mungkin negatif:  x ≥ 0 

Banyaknya Bus (y)  tidak mungkin negatif   :  y ≥ 0 



 

8 
 

 

Contoh berikutnya adalah penyelesaian program linear secara utuh dengan 

menggunakan kemampuan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

2) Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. 

Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi 

hanya 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Jika harga tiket 

kelas utama Rp600.000,00 dan kelas ekonomi Rp400.000,00,  pendapatan 

maksimum yang diperoleh adalah…. 

Jawab: 

Misalkan: 

x = banyaknya penumpang kelas utama 

y = banyaknya penumpang kelas ekonomi 

 

 x y Total Pertidaksamaan Linear 

Total 
penumpang 

1 1 48 x + y ≤ 48 

Berat bagasi 60 20 1.440 60x + 20y ≤ 1.440 

Pendapatan 
maksimum 

600.000 400.000 z 600.000x + 400.000y = z 

 
Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah: 
Total penumpang : x + y ≤ 48 
Berat bagasi  : 60x + 20y ≤ 1.440; disederhanakan menjadi 
                  3x + y ≤ 72 
Banyaknya penumpang di kelas utama (x)  tidak mungkin negatif :  x ≥ 0 
Banyaknya penumpang di kelas ekonomi (y)  tidak mungkin negatif   :  y ≥ 0 

 Gambar daerah himpunan penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

x 

y 

𝑥 + 𝑦 ≤ 48 

(24,0) (0,0) 

(0,72) 

(48,0) 

(0,48) 

3𝑥 + 𝑦 ≤ 72 
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 Menentukan titik-titik sudutnya 

 Perpotongan garis-garis  x + y = 48 dan 3x + y = 72 

Dengan melakukan teknik eliminasi dan substitusi didapatkan  x=12; y=36 atau 

(12,36) 

 Titik-titik sudut yang lain adalah (0,0); (24,0); dan (0,48) 

Menguji titik-titik sudutnya: 

 Untuk  (12,36) disubstitusi ke fungsi objektifnya:  

(600.000). 12 + (400.000). 36 = 7.200.000 + 14.400.000 = 21.600.000 

 Untuk  (24,0) disubstitusi ke fungsi objektifnya:  

(600.000). 24 + (400.000). 0 = 14.400.000 + 0 = 14.400.000 

 Untuk  (0,48) disubstitusi ke fungsi objektifnya:  

(600.000). 0 + (400.000). 48 = 0 + 19.200.000 = 19.200.000 

 

Dengan demikian  pendapatan maksimum diperoleh jika banyaknya penumpang 

pada kelas utama adalah  12 dan banyaknya penumpang pada kelas ekonomi adalah 

36 dengan keutungan: Rp. 21.600.000 
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Bab VII Soal Uraian Keahlian Matematik 

1. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu setiap harinya  memproduksi dua jenis kue 

untuk dijual. Setiap kue jenis I modalnya Rp.200 dengan keuntungan 40%, sedangkan 

setiap kue jenis II modalnyaRp.300 dengan keuntungan 30%. Jika modal yang tersedia 

setiap harinya adalah Rp. 100.000 dan paling banyak hanya memproduksi 400 kue, berapa 

persen keuntungan terbesar yang dapat dicapai ibu tersebut . 

2. Himpunan penyelesaian system pertidaksamaan :
















21
23

13
45

yx

yx  adalh   00 , yx , maka            

nilai x0-y0 

3. Selisih dua bilangan adalah 10, jika bilangan pertama dikalikan dua, hasilnya adalah tiga 

kurangnya dari bilangan kedua,  tentukan bilangan bilangan tersebut. 
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SISTEM BILANGAN REAL DAN PERPANGKATAN 

A. Kompetensi Inti 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengunakan bilangan, hubungan diantara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami operasi pada bilangan real. 

2. Menerapkan operasi pada bilangan real. 

3. Memahami operasi pada bilangan berpangkat. 

4. Menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. 

D. Uraian Materi 

1. Sistem Bilangan Real. 

Himpunan bilangan real dinotasikan sebagai ℝ  merupakan gabungan dari himpunan bilangan 

rasional dan himpunan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk 
𝑎

𝑏
 dengan 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ(dibaca: 𝑎, 𝑏 anggota himpunan bilangan bulat ℤ) 

dan , 𝑏 ≠ 0 denganℤ merupakan himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat 

positif, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat nol. himpunan bilangan bulat dinotasikan 

sebagai  

ℤ = {0, ±1, ±2, ±3, … . }. 

Himpunan bilangan rasional dinotasikan sebagai 

ℚ = {𝑟⎹ 𝑟 =
𝑎

𝑏
, dengan 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ≠ 0} 

Perhatikan bahwa setiap bilangan real dapat ditulis sebagai bentuk desimal dan bilangan 

rasional dapat ditulis sebagai bentuk desimal yang berhenti atau berulang, sebagai contoh 

2 = 2,0000 … 

1

4
= 0,2500 … 
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1

3
= 0,3333 … 

1

12
= 0,0833 … 

Bentuk-bentuk seperti 2 = 2,0000 … dan 
1

4
= 0,2500 … merupakan bentuk desimal yang 

berhenti. Sedangkan, 
1

3
= 0,3333 … dan  

1

12
= 0,00833 … merupakan bentuk desimal yang 

berulang. Jadi, bilangan rasional bisa berbentuk bilangan bulat, pecahan dan campurannya. 

Pecahan didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 
𝑎

𝑏
, 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ , 𝑏 ≠ 0 dan 

𝑎 ≠ 𝑘𝑏 untuk setiap 𝑘 ∈ ℤ. Pada pecahan yang berbentuk 
𝑎

𝑏
, disini 𝑎 disebut sebagai pembilang 

dan 𝑏 disebut sebagai penyebut.Bentuk desimal yang tidak berhenti atau tidak berulang disebut 

sebagai bilangan irasional misalnya √2 = 1,4142 …. , 𝜋 = 3,14159..... 

2. Sifat-Sifat Bilangan Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTASI 

1). Untuk setiap  𝑎, 𝑏 ∈ ℝ ⇒ 𝑎 + (−𝑏) = 𝑎 − 𝑏. (Pengurangan) 

2).  Untuk setiap  𝑎, 𝑏 ∈ ℝ , 𝑏 ≠ 0 ⇒
𝑎

𝑏
 = 𝑎 ∶ 𝑏 (Pembagian) 

3). Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ ⇒ 𝑎 × 𝑏 = 𝑎. 𝑏 (Perkalian) 

TERHADAP OPERASI PENJUMLAHAN (+) 

1) Sifat Tertutup  

Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ berlaku 𝑎 + 𝑏 ∈ ℝ. 

2) Sifat Komutatif   

Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ berlaku 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 

3) Sifat Asosiatif (Pengelompokan) 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ berlaku (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) 

4) Terdapat  0 ∈ ℝ sehingga untuk setiap 𝑎 ∈ ℝ berlaku 𝑎 + 0 = 𝑎 

5) Setiap 𝑎 ∈ ℝ terdapat −𝑎 ∈ ℝ sehingga 𝑎 + (−𝑎)=0 
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Perkalian dapat dipandang sebagai penjumlahan yang berulang sebagai contoh: 

3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3 dan juga 5 + 5 + 5 = 3 × 5, secara umum jika 𝑎 ∈ ℝ 

𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + ⋯ + 𝑎 = 𝑛 × 𝑎. 

 

                                                    Penjumlahan sebanyak 𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung pada sistem bilangan real: 

a. Penjumlahan dan pengurangan berada pada tingkat yang sama. 

b. Perkalian dan pembagian berada pada tingkat yang sama. 

TERHADAP OPERASI PERKALIAN (×) 

1) Sifat Tertutup  

Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ berlaku 𝑎 × 𝑏 ∈ ℝ. 

2) Sifat Komutatif   

Untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ berlaku 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎 

3) Sifat Asosiatif (Pengelompokan) 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ berlaku (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐) 

4) Terdapat  1 ∈ ℝ sehingga untuk setiap 𝑎 ∈ ℝ berlaku 𝑎 × 1 = 𝑎 

5) Setiap 𝑎 ∈ ℝ , 𝑎 ≠ 0 terdapat 
1

𝑎
∈ ℝ sehingga 𝑎 × (

1

𝑎
)=1 

CATATAN: 

1) Untuk 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑏 ≠ 0 ⇒  𝑎 × (
1

𝑏
) =

𝑎

𝑏
. 

2) Untuk setiap 𝑎 ∈ ℝ,   
𝑎

0
 tidak didefinisikan (Pembagian dengan nol tidak didefinisikan) 

 

 SIFAT DISTRIBUTIF: 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ berlaku: 

1). 𝑎 × (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 × 𝑏) + (𝑎 × 𝑐). 

2). 𝑎 × (𝑏 − 𝑐) = (𝑎 × 𝑏) − (𝑎 × 𝑐). 
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c. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada operasi penjumlahan dan 

pengurangan sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu. 

d. Apabila terdapat operasi hitung campuran setingkat, maka yang harus dikerjakan terlebih 

dahulu adalah yang terletak sebelah kiri. 

e. Apabila dalam operasi hitung campuran terdapat tanda kurung, maka yang terlebih dahulu 

dikerjakan adalah operasi hitung yang terletak pada tanda kurung. 

Contoh: 

1. Hitunglah nilai dari 10 × 3 ∶ 5 + 6 × 4 ∶ 2 − 7 × 2 ∶ 1 = ⋯ 

    Jawab: 

10 × 3 ∶ 5 + 6 × 4 ∶ 2 − 7 × 2 ∶ 1 = (10 × 3): 5 + (6 × 4): 2 − (7 × 2): 1 

= 30: 5 + 24: 2 − 14: 1   

      = (30: 5) + (24: 2) − (14: 1)    

    = 6 + 12 − 14 = 18 − 14 = 4. 

2. Hitunglah nilai dari 6: 3 + 7 × 5 − 3: (2 + 1) = ⋯ 

     Jawab: 

      6: 3 + 7 × 5 − 3: (2 + 1) = 6: 3 + 7 × 5 − 3: 3 

    = (6: 3) + (7 × 5) − (3: 3) 

   = 2 + 35 − 1 = 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ, berlaku: 

1) (−𝑎) × (−𝑏) = 𝑎 × 𝑏. 

2) (−𝑎) × (𝑏 ) = (𝑎) × (−𝑏) = −(𝑎 × 𝑏). 

3) (−1) × (𝑎) = −𝑎. 

4) Untuk 𝑏 ≠ 0 dan 𝑑 ≠ 0 berlaku  
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
⇔ (𝑎) × (𝑑) = (𝑏) × (𝑐). 

5) Untuk 𝑏 ≠ 0 dan 𝑑 ≠ 0 berlaku  
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

(𝑎×𝑑)+(𝑏×𝑐)

(𝑏×𝑑)
. 

6) Untuk 𝑏 ≠ 0 dan 𝑑 ≠ 0 berlaku  
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑑
=

(𝑎×𝑑)−(𝑏×𝑐)

(𝑏×𝑑)
. 

7) Untuk 𝑏 ≠ 0 dan 𝑑 ≠ 0 berlaku  ቀ
𝑎

𝑏
ቁ × ቀ

𝑐

𝑑
ቁ =

(𝑎×𝑐)

(𝑏×𝑑)
 

8) Untuk 𝑏 ≠ 0 dan 𝑑 ≠ 0 berlaku    ቀ
𝑎

𝑏
ቁ : ቀ

𝑐

𝑑
ቁ = ቀ

𝑎

𝑏
ቁ × ቀ

𝑑

𝑐
ቁ 
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Contoh: 

1). 
1

2
+

4

3
=

(1×3)+(2×4)

(2×3)
=

3+8

6
=

11

6
. 

2).(−2) × 5 = −10. 

3). (−3) × (−7) = 21 

4).
1

2
:

4

3
=

1

2
×

3

4
=

3

8
. 

5). 2 +
1

1+
2

3

= 2 +
1

3+2

3

= 2 +
1
5

3

= 2 +
3

5
=

(2×5)+3

5
=

10+3

5
=

13

5
. 

6). Tentukan nilai 𝑦 ∈ ℝ sehingga 
1

10
ቀ

1

9
ቀ

1

5
ቀ

2𝑦+3

3
+ 8ቁ + 16ቁ + 8ቁ = 1 

Jawab: 

Perhatikan bahwa  

1

10
(

1

9
(

1

5
(

2𝑦 + 3

3
+ 8) + 16) + 8) = 1 

⟹
1

9
(

1

5
(

2𝑦 + 3

3
+ 8) + 16) = 2 

⇒
1

5
(

2𝑦 + 3

3
+ 8) = 2 

⇒
2𝑦 + 3

3
= 2 

⇒ 2𝑦 + 3 = 6 ⇒ 𝑦 =
3

2
 

 

 

 

 

 

 

Contoh 

Hitunglah nilai dari 
1

3
+

1

15
+

1

35
+

1

63
= 

Jawab 

Untuk setiap 𝑎 bilangan bulat positif berlaku 
1

2×(𝑎+1)
=

1

2
× ቀ

1

𝑎
−

1

𝑎+2
ቁ  jadi diperoleh 

Misalkan 𝑎, 𝑏  bilangan bulat positif berlaku 

1) . 
1

𝑎×(𝑎+1)
=

1

𝑎
−

1

𝑎+1
 

2).
1

𝑎×(𝑎+𝑏)
=

1

𝑏
× ቀ

1

𝑎
−

1

𝑎+𝑏
ቁ  

3).
1

𝑎×(𝑎+1)×(𝑎+2)
=

1

2
ቀ

1

𝑎×(𝑎+1)
−

1

(𝑎+1)×(𝑎+2)
ቁ  
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1

3
+

1

15
+

1

35
+

1

63
=

1

1 × 3
+

1

3 × 5
+

1

5 × 7
+

1

7 × 9
 

  =  
1

2
× ቀ

1

1
−

1

3
ቁ +

1

2
× ቀ

1

3
−

1

5
ቁ +

1

2
× ቀ

1

5
−

1

7
ቁ +

1

2
× ቀ

1

7
−

1

9
ቁ  

=  
1

2
× [(

1

1
−

1

3
) + (

1

3
−

1

5
) + (

1

5
−

1

7
) + (

1

7
−

1

9
)] 

  =
1

2
× [

1

1
−

1

9
] =

1

2
×

8

9
=

4

9
 

 

3. Persen  

Persen disebut sebagai “perseratus” yaitu pecahan yang berpenyebut 100 yang dinotasikan 

dengan  %.Jadi, persen menyajikan hubungan dengan bilangan 100.  

Contoh: 

1).  35% =
35

100
 

2). 27% =
27

100
 

Dengan demikian, mengubah suatu pecahan biasa kedalam bentuk persen cukup dengan cara 

mengubah penyebutnya menjadi 100 atau dengan mengalikan pecahan tersebut dengan 100% 

Contoh Soal: 

1). 
2

5
=

2×20

5×20
=

40

100
= 40% atau 

2

5
× 100% = 40%. 

2). Tentukan nilai dari 𝑃 jika 7% dari (𝑃 − 5) adalah 14. 

      Jawab: 

7% × (𝑃 − 5) = 14 ⇒
7

100
× (𝑃 − 5) = 14 ⇒ 𝑃 − 5 =

14

7
× 100 ⇒ 𝑃 = 205 

3). Pak Anto memiliki 200 ekor ayam. Pada suatu hari ayamnya terserang flu burung dan mati 36 

ekor. Berapa persen ayam pak Anto yang mati? 

Jawab: 

Ayam pak Anto mula-mula adalah 200 ekor dan yang mati sebanyak 36 ekor, sehingga yang 

mati sebanyak 
36

200
=

9

50
 bagian. Sehingga ayam pak joko yang mati sebanyak 

9

50
× 100% =

18%. 
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4. Bilangan Berpangkat 

Perhatikan bahwa 

𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎 = 𝑎𝑛. [dibaca: 𝑎 pangkat 𝑛] 

 

                                     Perkalian sebanyak 𝑛 

𝑎 disebut sebagai bilangan pokok dan 𝑛 merupakan pangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khusus untuk 𝑎 ≠ 0  bilangan real sebarang, berlaku 𝑎0 = 1 

Contoh: 

1). 32 × 32 = 32+2 = 34 = 81 

2). (22)3 = 22×3 = 26 = 64  

3). (2 × 3)3 = 23 × 33 = 8 × 27 = 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan 𝑎, 𝑏 merupakan bilangan real dan m, 𝑛 merupakan bilangan bulat positif 

maka 

1). 𝑎𝑚 × 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 

2). (𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚×𝑛 

3). (𝑎 × 𝑏)𝑚 = 𝑎𝑚 × 𝑏𝑚 

4). 𝑎−𝑚 =
1

𝑎𝑚     , 𝑎 ≠ 0 

Misalkan 𝑎 bilangan real, 𝑎 ≠ 0 dan 𝑚, 𝑛 bilangan bulat positif berlaku 

1). 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 = 𝑎𝑚−𝑛 untuk 𝑚 > 𝑛. 

2). 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 = 1 untuk 𝑚 = 𝑛. 

3). 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 =
1

𝑎𝑛−𝑚 untuk 𝑚 < 𝑛. 

4). (−1)𝑛 = ൜
1  , untuk 𝑛 genap
−1, untuk 𝑛 ganjil
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Contoh: 

1). 
27

24 = 27−4 = 23 = 8. 

2). 
32

32 = 1. 

3). 
47

45
= 42 = 16. 

 

 

 

 

 

Untuk 𝑚 = 1 dan 𝑛 = 2 , 𝑎 > 0 dinotasikan sebagai 𝑎
1

2 = √𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Carilah bentuk sederhana dari 
√5+2√6

2√2+2√3
 

Jawab: 

√5 + 2√6

2√2 + 2√3
=

(√2 + √3)

2(√2 + √3)
=

1

2
 

 

 

 

BENTUK AKAR 

Untuk setiap 𝑎, 𝑚 dan 𝑛 merupakan bilangan real dan 𝑎, 𝑛 > 0 maka 

𝑎
𝑚

𝑛 = √𝑎𝑚𝑛
 

SIFAT-SIFAT BENTUK AKAR 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 dan 𝑛 merupakan bilangan real positif maka berlaku: 

1). 𝑎 √𝑐
𝑛

 ±  𝑏 √𝑐
𝑛

= (𝑎 ± 𝑏) √𝑐
𝑛

 

2). √𝑎 × 𝑏
𝑛

= √𝑎
𝑛

× √𝑏
𝑛

 

3). √ √𝑎
𝑚𝑛

= √𝑎
𝑚×𝑛

 

4). ට(𝑎 + 𝑏) ± 2√𝑎𝑏 = √𝑎 ± √𝑏 
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MERASIONALKAN PENYEBUT BENTUK AKAR 

1). 
𝑎

√𝑏
=

𝑎

√𝑏
×

√𝑏

√𝑏
=

𝑎

𝑏
√𝑏   , 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ , 𝑏 > 0 

2).
𝑎

√𝑏+√𝑐
=

𝑎

√𝑏+√𝑐
×

√𝑏−√𝑐

√𝑏−√𝑐
=

𝑎√𝑏−𝑎√𝑐

𝑏−𝑐
  , 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ,, 𝑏, 𝑐 > 0 

3).
𝑎

√𝑏−√𝑐
=

𝑎

√𝑏−√𝑐
×

√𝑏+√𝑐

√𝑏+√𝑐
=

𝑎√𝑏+𝑎√𝑐

𝑏+𝑐
  , 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ,, 𝑏, 𝑐 > 0 
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Bab VIII Soal Uraian Keahlian Matematik 

1. Harga sebuah buku kalkulus mula-mula Rp. 80.000,00. Jika harga buku tersebut naik 60% 

kemudian turun 30% dari harga baru. Tentukan terakhir harga buku kalkulus tersebut! 

2. Jika n bilangan bulat dengan n ≥2, maka nilai dari  (1 −
1

4
) (1 −

1

9
) (1 −

1

16
) … (1 −

1

20122) = ⋯ 

3.  
1

3
+

1

6
+

1

12
+ ⋯ . +

1

192
= 

4. Pak Anto menemukan kesalahan siswa SMP yaitu  
23

32
= (

1

3
)

3

.  Pada saat diterlusuri oleh 

Pak Anto, terjadi dialog dengan siswa 

Pak Anto: Apa alasanmu  
23

32
= (

1

3
)

3

 

Siswa : ya Pak, itu karena duanya dicoret, sehingga hasilnya seperti itu. 

Pak Anto : Kenapa duanya yang dicoret? 

Siswa  : Saya Ingat yang Ibu jelaskan, kalau 
𝑎𝑏

𝑐𝑎
=

𝑏

𝑐
 

Berdasarkan uraian di atas, maka kesalahan utama siswa adalah… 
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LOGIKA MATEMATIKA 

A. Kompetensi Inti 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

B. Kompetensi Inti 

Peserta dapat mengunakan logika matematika dalam menarik kesimpulan. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis pernyataan majemuk: konjungsi, disjungsi, implikasi dan 

biimplikasi 

2. Memahami jenis-jenis pernyataan majemuk: konjungsi, disjungsi, implikasi dan 

biimplikasi 

3. Mengidentifikasi ingkaran dan kesetaraan dari pernyataan majemuk berkuantor. 

4. Memahami Ingkaran dan Kesetaraan dari pernyataan majemuk berkuantor 

5. Mengidentifikasi prinsip-prinsip silogisme. 

6. Memahami prinsip-prinsip silogisme. 

7. Menerapkan prinsip-prinsip silogisme dalam menarik kesimpulan. 

D. Uraian Materi 

1. Menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis. 

Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak 

kedua–duanya, ingkaran/negasi𝑝 dilambangkan ~𝑝 dibaca tidak benar bahwa p. Jadi 

apabila penyataan 𝑝 bernilai benar maka ingkarannya bernilai salah begitupun sebaliknya. 

Berikut ini merupakan jenis-jenis dari pernyataan majemuk: 

a. Konjungsi (𝑝 ∧ 𝑞, 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑐𝑎: 𝑝 𝑑𝑎𝑛 𝑞) 

b. Disjungsi (𝑝 ∨ 𝑞, 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑐𝑎: 𝑝 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑞) 

c. Implikasi (𝑝 ⇒ 𝑞, 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑐𝑎: 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑞) 

d. Biimplikasi (𝑝 ⟺ 𝑞, 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑐𝑎: 𝑝 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞) 

a. Konjungsi 

 

 

 

Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan majemuk konjungsi 

Konjungsi dari pernyataan𝑝 dan 𝑞 (𝑝 ∧ 𝑞: dibaca p dan q) bernilai benar ketika 𝑝 dan 

𝑞 keduanya bernilai benar. 
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𝑝 𝑞 𝑝 ∧ 𝑞 

B B B 

B S S 

S B S 

S S S 

 

Kata-kata yang membentuk konjungsi selain kata dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, 

padahal, yang, juga, walaupun, dan lain-lain 

Contoh: 

1). Tentukan kebenaran dari kalimat “2 + 6 = 8 walaupun Makassar bukan ibukota provisi 

sulawesi selatan”  

Jawab: 

𝑝: 2 + 6 = 8                                                                         (B)  

𝑞: Makassar bukan ibu kota provinsi sulawesi selatan (S) 

Jadi, kalimat “2+6=8 walaupun Makassar bukan ibukota provisi sulawesi selatan” 

berdasarkan tabel kebenaran bernilai salah. 

Catatan: Pada suatu pernyataan majemuk, kedua pernyataan tunggal boleh tidak 

memiliki hubungan. 

2. Tentukan nilai 𝑦 ∈ ℝ agar kalimat “(3𝑦 + 1 = 7) dan 3 adalah bilangan prima” bernilai 

a. Benar 

b. Salah  

Jawab: 

𝑝(𝑦): 3𝑦 + 1 = 7 

𝑞     ∶ 3 adalah bilangan prima (B) 

Karena pernyataan 𝑞 merupakan pernyataan yang benar maka agar kalimat 𝑝(𝑦) ∧ 𝑞 

bernilaibenar haruslah pernyataan 𝑝(𝑦) bernilai benar dan hal tersebut tercapai ketika 

𝑦 = 2 dan bernilai salah ketika 𝑦 ≠ 2 Dengan demikian 

𝑦 𝑝(𝑦) 𝑞 𝑝 ∧ 𝑞 

𝑦 = 2 B B B 

𝑦 ≠ 2 S B S 
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b. Disjungsi 

Jika pernyataan 𝑝 dan 𝑞 dihubungkn dengan kata hubung “atau” maka pernyataan p atau 

q disebut disjungsi ( 𝑝 ∨ 𝑞: dibaca p atau q), 

 

 

Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan majemuk disjungsi 

𝑝 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 

B B B 

B S B 

S B B 

S S S 

 

Contoh: 

Tentukan nilai 𝑥 ∈ ℝ agar kalimat “Soeharto adalah presiden ke-4 RI atau 𝑥 + 5 = 7” 

bernilai salah! 

Jawab: 

𝑝      ∶Soeharto adalah presiden ke-4 RI (S)                                                                        

𝑞(𝑥) ∶ 𝑥 + 5 = 8 

Karena pernyataan 𝑝 merupakan pernyataan yang salah maka agar kalimat 𝑝 ∧ 𝑞(𝑥) 

bernilai salah haruslah pernyataan 𝑞(𝑥) bernilai salah dan hal tersebut tercapai ketika 𝑥 ≠

3 dan bernilai salah ketika 𝑥 ≠ 3 Dengan demikian 

𝑦 𝑝 𝑞(𝑥) 𝑝 ∨ 𝑞 

𝑥 = 3 S B B 

𝑥 ≠ 3 S S S 

 

c. Implikasi 

 

 

 

 

Tabel kebenaran dari suatu pernyataan implikasi adalah sebagai berikut: 

Disjungsi dari pernyataan𝑝 dan 𝑞 (𝑝 ∨ 𝑞: dibaca p atauq) bernilai benar ketika salah 

satu dari 𝑝 dan 𝑞 bernilai benar. 

 

Implikasi dari pernyataan𝑝 dan𝑞 (𝑝 ⇒ 𝑞: dibaca p makaq) bernilai salah hanya ketika 

pernyataan  𝑝 bernilai benar dan 𝑞  bernilai salah. 
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𝑝 𝑞 𝑝 ⇒ 𝑞 

B B B 

B S S 

S B B 

S S B 

Pada suatu implikasi 𝑝 ⇒ 𝑞 tidak diharuskan adanya hubungan antara pernyataan 𝑝 dan𝑞 

Contoh: 

1.  Jika 7 merupakan bilangan genap maka hari akan hujan. 

2. Jika pelangi terlihat maka Ani ke pasar. 

d. Biimplikasi 

 

 

 

Berikut ini merupakan  tabel kebenaran dari Biimpilasi 

𝑝 𝑞 𝑝 ⟺ 𝑞 

B B B 

B S S 

S B S 

S S B 

 

2. Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari pernyataan majemuk atau pernyataan 

berkuantor. 

Jenis Kuantor: 

Kuantor Penulisan Cara Baca 

Universal ∀𝑥, 𝑃(𝑥) Untuk semua x berlaku P(x) 

Eksistensial ∃𝑥, 𝑃(𝑥) Ada beberapa x berlakulah P(x) 

Ingkaran Kuantor 

Ingkaran Kuantor Cara Baca 

~(∀𝑥, 𝑃(𝑥)) ≅ ∃𝑥, ~𝑃(𝑥) Ada beberapa x bukan P(x) 

~(∃𝑥, 𝑃(𝑥)) ≅ ∀𝑥, ~𝑃(𝑥) Semua x bukan P(x) 

Biimplikasi dari pernyataan𝑝 dan𝑞 (𝑝 ⟺ 𝑞: dibaca p jika dan hanya jikaq) bernilai 

benar hanya ketika pernyataan  𝑝 dan 𝑞 memiliki nilai kebenaran yang sama. 
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Contoh Soal 

1. Ingkaran dari pernyataan “Semua anak-anak suka permen.” Adalah … 

a. Tidak ada anak-anak yang suka permen. 

b. Semua anak-anak tidak suka permen. 

c. Ada anak-anak yang tidak suka permen. 

d. Tidak ada anak-anak yang tidak suka permen. 

Jawab: 

C. Ada anak-anak yang tidak suka permen 

2. Negasi dari pernyataan “Hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung” adalah  

a. Hari ini hujan tetapi saya tidak membawa payung 

b. Hari ini tidak hujan tetapi saya membawa payung 

c. Hari ini tidak hujan atau saya tidak membawa payung 

d. Hari ini hujan atau saya membawa payung 

Jawab: 

d. Hari ini hujan atau saya membawa payung 

 

3. Jenis-jenis Penarikan kesimpulan. 

Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan majemuk konjungsi 

𝑝 𝑞 ∼ 𝑝 ∼ 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 ~𝑝 ∨∼ 𝑞 ~(𝑝 ∨ 𝑞) 

B B S S B S S 

B S S B B B S 

S B B S B B S 

S S B B S B B 
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Tabel Kebenaran Pernyataan majemuk: 

𝑝 𝑞 ∼ 𝑝 ∼ 𝑞 𝑝 ∧ 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 𝑝 ⟹ 𝑞 𝑝 ⟺ 𝑞 (𝑝 ⟹ 𝑞) ∧ (𝑞 ⟹ 𝑝) 

∼ 𝑝 ∨ 𝑞 

“bukan 

atau” 

B B S S B B B B B B 

B S S B S B S S S S 

S B B S S B B S S B 

S S B B S S B B B B 

 

       ekivalen 

      ekivalen 

Tabel Kebenaran Ingkaran Pernyataan majemuk: 

𝑝 𝑞 ∼ 𝑝 ∼ 𝑞 𝑝 ∧ 𝑞 ∼ 𝑝 ∨∼ 𝑞 𝑝 ∨ 𝑞 ∼ 𝑝 ∧∼ 𝑞 

B B S S B S B S 

B S S B S B B S 

S B B S S B B S 

S S B B S B S B 

    negasi                              negasi 

 

𝑝 𝑞 ∼ 𝑝 ∼ 𝑞 𝑝 ⟹ 𝑞 
𝑝 ∧∼ 𝑞 

“dan tidak” 
𝑝 ⟺ 𝑞 (𝑝 ∧∼ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧∼ 𝑝) 

B B S S B S B S 

B S S B S B S B 

S B B S B S S B 

S S B B B S B S 

     negasi                         negasi 
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Tabel Kebenaran implikasi: 

𝑝 𝑞 ∼ 𝑝 ∼ 𝑞 𝑝 ⟹ 𝑞 𝑞 ⟹ 𝑝 ~𝑝 ⟹ ~𝑞 ~𝑞 ⟹ ~𝑝 

B B S S B B B B 

B S S B S B B S 

S B B S B S S B 

S S B B B B B B 

 

Senilai/ekivalen  

Senilai/ekivalen 

Pernyataan Senilai dengan implikasi: 

(𝑝 ⟹ 𝑞) ≅ (~𝑝 ∨ 𝑞)”bukan atau” 

(𝑝 ⟹ 𝑞) ≅ (~𝑞 ⟹ ~𝑝)”kontraposisi” 

 

Pernyataan senilai dengan ingkaran implikasi 

~(𝑝 ⟹ 𝑞) ≅ (𝑝 ∧ ~𝑞) 

 

Cara Penarikan Kesimpulan dari dua premis: 

1. Modus Ponens 

Premis 1 :𝑝 ⟹ 𝑞 

Premis 2 :𝑝 

∴ Kesimpulan ∶          𝑞 

2. Modus Tollens 

Premis 1 :𝑝 ⟹ 𝑞 

Premis 2 :       ~𝑞 

∴ Kesimpulan ∶ ~𝑝 

3. Silogisme 

Premis 1 :𝑝 ⟹ 𝑞 

Premis 2 :𝑞 ⟹ 𝑟 

∴ Kesimpulan ∶ 𝑝 ⟹ 𝑟 
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Contoh: 

1.    Wawan rajin belajar maka naik kelas 

Wawan dapat hadiah atau tidak naik kelas 

Wawan rajin belajar 

Kesimpulan yang sah adalah… 

A. Wawan dapat Hadiah 

B. Wawan tidak dapat hadiah 

C. Wawan naik kelas dan dapat hadiah 

D. Wawan dapat hadiah atau naik kelas. 

Jawaban: 

Misalkan  

𝑝: Wawan rajin belajar. 

𝑞: Wawan naik kelas. 

𝑟: Wawan dapat hadiah. 

Jadi diperoleh  

P1: 𝑝 ⟹ 𝑞 

P2: 𝑟 ∨ ~𝑞 ≅ (~𝑟 ⟹ ~𝑞) ≅ 𝑞 ⟹ 𝑟 

P3: 𝑝 

Perhatikan bahwa 𝑝 ⟹ 𝑞 dan dilain pihak, 𝑟 ∨ ~𝑞 ≅ (~𝑟 ⟹ ~𝑞) ≅ 𝑞 ⟹ 𝑟 

Jadi diperoleh 𝑝 ⟹ 𝑞 dan 𝑞 ⟹ 𝑟, dengan demikian berdasarkan silogisme haruslah 

𝑝 ⟹ 𝑟 jadi kesimpulan jawabannya adalah A. wawan dapat hadiah. 

2. Diketahui premis-premis sebagai berikut : 

Premis I : “Jika Anto lulus ujian maka saya diajak kebandung.” 

Premis II :” Saya tidak diajak kebandung.” 

Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah….. 

A. Jika saya tidak pergi ke Lembang maka Anto lulus ujian. 

B. Jika Anto Lulus Ujian maka saya pergi ke Lembang. 

C. Anto lulus ujian dan saya pergi ke Lembang. 

D.Anto tidak lulus ujian. 

Jawaban: 

𝑝: Anto lulus ujian. 
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𝑞: Saya diajak kebandung. 

Jadi diperoleh  

P1: 𝑝 ⟹ 𝑞 

P2: ~𝑞 

Dengan demikian, berdasarkan Modus Tollens, kesimpulannya haruslah ~𝑝 yaitu Anto 

tidak lulus ujian, jawaban D. 
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Bab IX Soal Uraian Keahlian Matematik 

1. Tentukan Kesimpulan dari premis-premis di bawah  ini  
𝑝 ∨ 𝑞 
     ∼ 𝑞 

… … … … 
 

2. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut ini adalah 
∼ 𝑝 ⟶ 𝑞 

𝑞 → 𝑟 
… … … … 

 
3.  Tentukan Kontraposis dari pernyataan majemuk 𝑝 → (𝑝 ∨ ~𝑞) 

4.  Pernyataan yang setara dengan “Jika harga BBM naik maka harga kebutuhan pokok akan  

naik”  adalah… 
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BANGUN DATAR 

A. Kompetensi Inti 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu. 

B. Kompetensi Inti 

Menguasai konsep-konsep bangun datar. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar. 

2. Memahami rumus luas bangun datar. 

3. Menerapkan rumus dari jenis-jenis bangun datar dalam pemecahan masalah. 

4. Menerapkan konsep luas bangun datar dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

D. Uraian Materi 

1. Beberapa isitilah dasar dalam geometri 

a. Titik 

Titik dilambangkan dengan bulatan kecil (dot), hanya memiliki kedudukan/posisi dan tidak 

memiliki panjang, lebar ataupun ketebalan. 

b. Garis 

Garis dinotasikan sebagai 𝑃𝑄 ⃡    , mempunyai panjang tetapi tidak memiliki lebar maupuan ketebalan, 

garis bisa diperpanjang dikedua arahnya (arah P maupun  Q). Garis bisa berupa garis lurus, 

melengkung ataupun kombinasi dari keduanya. Garis lurus terbentuk oleh suatu titik yang bergerak 

kearah yang sama sedangkan garis melengkung merupakan garis yang terbentuk dari suatu titik 

yang bergerak dengan arah yang selalu berubah. 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 (a) disebut sebagai sinar 𝑃𝑄       yang merupakan bagian dari suatu garis lurus 𝑃𝑄 ⃡    yang 

dimulai pada suatu titik P dan diperpanjang secara tidak terbatas kearah Q. Jika ujung P dan Q 

diperpanjang ke lurus tanpa batas maka diperoleh garis lurus𝑃𝑄  ⃡     (gambar 1.1 (b)) . 

c. Sudut 

Sudut merupakan gabungan dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. 

 

2. Segitiga 

Poligon merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa ruas garis-ruas 

garis lurus. Segitiga adalah poligon yang mempunyai tiga sisi. Titik Sudut (Verteks) adalah titik di 

dimana dua diantara sisi-sisi segitiga tersebut bertemu. 

 

Gambar. 2.1 

Gambar 2.1 merupakan contoh segitiga ABC dengan A, B dan C merupakan titik sudut dan ruas 

garis 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  merupakan sisi-sisi pada segitiga ABC. 

a. Jenis-jenis segitiga berdasarkan kesamaan panjang sisi-sisinya 

1). Segitiga Sebarang 

Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisi-sisinya tidak sama panjang.  

 

Gambar 2.2 

Gambar 2.2 merupakan contoh segitiga PQR sebarang dengan panjang sisi-sisi 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ , 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  dan 

𝑃𝑅̅̅ ̅̅  tidak sama panjang. 
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2). Segitigasama sisi 

Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. 

 

Gambar 2.3 

Gambar 2.3 merupakan contoh segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi-sisi 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  dan 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅   sama panjang. 

3). Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki adalah segitiga yang minimal memiliki 2 sisi yang sama panjang. 

 

Gambar 2.4 

Gambar 2.4 merupakan contoh segitiga sama kaki PDR dengan panjang sisi  𝑃𝑅̅̅ ̅̅  sama dengan 

panjang sisi  𝑄𝑅̅̅ ̅̅  . 

 

b. Jenis-jenis segitiga berdasarkan jenis sudutnya 

1). Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan salah satu sudutnya adalah adalah sudut siku-siku 

(Besar sudut: 90∘) 

 

Gambar 2.5 

Gambar  2.5 merupakan contoh dari segitiga suku-siku ABC dengan sudut B merupakan sudut 

siku-siku dengan sisi b yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut disebut sebagai sisi 
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miring (hypotenusa.) Pada segitiga siku-siku berlaku teorema phytagoras yang berbunyi 

kuadrat panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat  dari sisi-

sisi yang lainnya atau berdasarkan gambar 2.5 diperoleh 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2.  

2). Segitiga lancip 

Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutya merupakan sudut lancip (Sudut yang 

besarnya diantara 0 dan90∘) 

 

Gambar 2.6 

Gambar  2.6 merupakan contoh dari segitiga lancip PQR. 

3). Segitiga Tumpul 

Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul (Sudut 

yang besarnya antara 90∘ dan 180∘ ). 

 

Gambar 2.7 

Gambar 2.7 merupakan contoh dari segitiga tumpul. 

 

c. Sifat-sifat pada segitiga 

 

 

 

 

1). Jumlahan dari dua sisi-sisinya lebih panjang dari sisi yang lainnya. 

2). Selisih panjang dari sisi-sisinya kurang dari panjang sisi yang lain. 

3). Jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 180∘ 
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Contoh: 

1). Diketahui Δ𝑃𝑄𝑅 dengan ∠𝑃𝑄𝑅 = 75∘, ∠𝑅𝑃𝑄 = 65∘ Tentukan besar ∠𝑄𝑅𝑃 dan Jenis 

Δ𝑃𝑄𝑅. 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Untuk setiap panjang sisi dibawah ini, Tentukan dan jelaskan manakah yang dapat 

membentuk suatu segitiga. 

a.  3 cm , 4 cm, 5 cm. 

b. 4 cm, 5 cm, 9 cm. 

Jawab: 

a. Dapat membentuk segitiga, sebab memenuhi sifat jumlahan dari dua sisi-sisinya lebih panjang 

dari sisi yang lainnya danSelisih panjang dari sisi-sisinya kurang dari panjang sisi yang lain. 

3 + 4 > 5 , 4 + 5 > 4, 3 + 5 > 4 dan 5 − 4 < 3, 4 − 3 < 5 , 5 − 4 < 4 . 

b. Tidak dapat membentuk segitiga karena tidak memenuhi sifat  jumlahan dari dua sisi-sisinya 

lebih panjang dari sisi yang lainnya 

4 + 5 = 9 seharusnya > 9 d 

 

  

Misalkan sudut 𝑅 adalah 𝑥°. Pehatikan bahwa jumlah sudut pada 

suatu segitiga adalah 180∘, akibatnya diperoleh 

75° + 65° + 𝑥° = 180° ⇒ 𝑥° = 40° 

Karna masing-masing sudutnya berada diantara 0 dan90∘, jadi jenis 

Δ𝑃𝑄𝑅 merupakan jenis segitiga lancip. 
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d. Keliling dan luas segitiga 

Keliling (K) dari suatu segitiga 𝐴𝐵𝐶 adalah 𝐾 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

Dengan 𝑎 = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  , 𝑏 = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  , 𝑐 = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

Contoh: Diketahui perbandingan sisi-sisi Δ𝐴𝐵𝐶 adalah 3: 4: 5 Dan 

keliling dari Δ𝐴𝐵𝐶 adalah 60 cm. Tentukan panjang sisi-sisi Δ𝐴𝐵𝐶. 

Jawab: 

Perbandingan sisi-sisinya adalah 3: 4: 5 dan misalkan panjang sisinya adalah 3𝑝, 4𝑝 dan 5𝑝. 

Perhatikan bahawa keliling Δ𝐴𝐵𝐶 adalah 60 cm. Akibatnya 

3𝑝 + 4𝑝 + 5𝑝 = 60 ⟹ 12𝑝 = 60 ⟹ 𝑝 = 5 

Jadi, panjang sisi-sisinya adalah  

3𝑝 = 3 × 5 = 15 𝑐𝑚 , 4𝑝 = 4 × 5 = 20 𝑐𝑚 dan 5𝑝 = 5 × 5 = 25 𝑐𝑚. 

Luas (L) dari suatu segitiga: 

 

Perhatikan segitiga siku-siku PQR, dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang 

𝑃𝑄𝑆𝑅 yang kita ketahui luasnya adalah 𝑝 × 𝑙. Perhatikan bahwa : 

luas persegi panjang 𝑃𝑄𝑆𝑅 = 𝐿1 (𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆𝑃𝑄𝑅) + 𝐿2 (𝑙𝑢𝑎𝑠∆𝑄𝑆𝑅) 

𝑝 × 𝑙 = 2 × 𝐿1 (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿1 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿2) 

1

2
× 𝑝 × 𝑙 = 𝐿1 (𝐿𝑢𝑎𝑠∆𝑃𝑄𝑅 ) 

Misal𝑝 = 𝑎 (alas segitiga) dan 𝑙 = 𝑡 (tinggi segitiga) diperoleh 𝐿𝑢𝑎𝑠∆𝑃𝑄𝑅 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡  

Selanjutnya, perhatikan segitiga samakaki 𝑃𝑄𝑇 dan segitiga sebarang𝐸𝐵𝐷 berikut 
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Luas ∆𝑃𝑄𝑇 =Luas ∆𝑈𝑄𝑇 + Luas ∆𝑃𝑈𝑇 

=
1

2
× Luas 𝑈𝑄𝑅𝑇 +

1

2
× Luas 𝑃𝑈𝑇𝑆 

=
1

2
× (Luas 𝑈𝑄𝑅𝑇 +Luas 𝑃𝑈𝑇𝑆) 

 =
1

2
× Luas 𝑃𝑄𝑅𝑆 

=
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

Luas ∆𝐸𝐵𝐷 =Luas ∆𝐴𝐵𝐷 − Luas ∆𝐴𝐸𝐷 

 =
1

2
× (𝑐 + 𝑑) × 𝑡 −

1

2
× 𝑐 × 𝑡 

 = (
1

2
× 𝑐 × 𝑡) + (

1

2
× 𝑑 × 𝑡) − (

1

2
× 𝑐 × 𝑡) 

 =
1

2
× 𝑑 × 𝑡    , misal 𝑑 = 𝑎 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 

= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luas (L) dari suatu segitiga adalah  

𝐿 =
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

Dengan 𝑎 = alas segitiga , 𝑡 = tinggi segitiga 

 

3. Persegi panjang  

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat dengan keempat sudutnya merupakan sudut 

siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Segiempat merupakan poligon yang 

memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. 



 

8 
 

 Perhatikan persegi panjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 disini,  𝑃𝑆̅̅̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  dan 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ . 

Sisi-sisi yang lebih panjang (𝑃𝑄̅̅ ̅̅  dan 𝑆𝑅̅̅̅̅ ) disebut sebagai panjanng 

yang sinotasikan sebagai 𝑝 dan sisi-sisi yang lebih pendek (𝑃𝑆̅̅̅̅  dan 

𝑄𝑅̅̅ ̅̅ ) disebut sebagai lebar yang dinotasikan sebagai 𝑙.  Keliling (K) dari 

sebuah persegi panjang adalah jumlah dari sisi-sisi pesegi panjang tersebut yaitu: 

𝐾 = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅ + 𝑃𝑆̅̅̅̅ = 𝑝 + 𝑙 + 𝑝 + 𝑙 = 2(𝑝 + 𝑙). 

Dengan 𝑝 merupakan panjang dan 𝑙 merupakan lebar dari persegi panjang tersebut. Selanjutnya 

perhatikan gambar berikut 

 

Persegi panjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 merupakan persegi panjang deng panjang 7 persegi satuan dan lebar 5 

persegi satuan. Disini diperoleh luas dari persegi panjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 sama dengan banyaknya persegi 

dalam area 𝑃𝑄𝑅𝑆 yaitu sebanyak 35 satuan yang dapat juga diperoleh dari hasil kali panjang dan 

lebar dari Persegi panjang 𝑃𝑄𝑅𝑆. Dengan demikian Luas (L) dari persegi panjang adalah: 

𝐿 = 𝑝 × 𝑙 

Dengan 𝑝 merupakan panjang dan 𝑙 merupakan lebar dari persegi panjang tersebut.   

 

 

4. Persegi 

Persegi merupakan bangun datar segiempat yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku dan 

semua sisi-sisinya sama panjang. 

Perhatikan persegi 𝐸𝐹𝐺𝐻. Sisi 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ = 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ = 𝐻𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑎 dengan 𝑎 

merupakan sisi dari persegi 𝐸𝐹𝐺𝐻. 𝐸𝐺̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ = 𝑎√2 (diperoleh dengan 

menggunakan teorema phytagoras) merupakan sisi diagonal dari 𝐸𝐹𝐺𝐻. 

Keliling (K) dari suatu persegi adalah jumlahan dari sisi-sisi persegi tersebut 

yaitu: 
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𝐾 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 = 4 × 𝑎 

Dengan 𝑎 merupakan sisi dari suatu persegi. Suatu persegi yang memiliki panjang yang sama 

dengan lebarnya atau 𝑝 = 𝑙 = 𝑎 memiliki luas (L) yaitu 

𝐿 = 𝑎 × 𝑎 

Dengan 𝑎 merupakan sisi dari suatu persegi. 

 

 

5. Jajar Genjang 

Jajar genjang merupakan bangun datar segiempat yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama 

panjang dan sejajar, memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut 

dihadapannya, jumlah sudut yang berdekatan 180°dan kedua diagonalnya saling berpotongan 

ditengah-tengah bidang jajar genjang tersebut. 

Perhatikan jajar genjang 𝑃𝑄𝑅𝑆. Sisi 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ , 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  // 𝑆𝑅̅̅̅̅ ,  sisi 

𝑃𝑆̅̅̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  , 𝑃𝑆̅̅̅̅  // 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ . ∠𝑃𝑆𝑅 = ∠𝑃𝑄𝑅 , ∠𝑆𝑃𝑄 = ∠𝑄𝑅𝑆, 

∠𝑃𝑄𝑅 = ∠𝑅𝑆𝑃. ∠𝑄𝑃𝑆 + ∠𝑃𝑄𝑅 = 180∘, ∠𝑄𝑅𝑆 + ∠𝑃𝑆𝑅 =

180∘. Keliling jajar genjang (K) merupakan jumlah dari 

panjang sisi-sisinya. Pada jajaran genjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 diperoleh 

𝐾 = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅ + 𝑃𝑆̅̅̅̅ = 2 × 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 2 × 𝑆𝑅̅̅̅̅   [𝑃𝑆̅̅̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  dan 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ ]  

= 2 × (𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅ ) 

Selanjutnya, perhatikan gambar berikut: 

 

Perhatikan jajar genjang 𝑃𝑄𝑅𝑆, Luas (L) jajar genjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 sama dengan luas ∆𝑃𝑄𝑆 ditambah 

dengan luas ∆𝑄𝑅𝑆. Akibatnya diperoleh 

𝐿 = luas ∆𝑃𝑄𝑆 + ∆𝑄𝑅𝑆 = (
1

2
× 𝑟 × 𝑡) + (

1

2
× 𝑟 × 𝑡) = 𝑟 × 𝑡 

Dengan 𝑟 merupakan alas jajar genjang dan 𝑡 merupakan tinggi jajar genjang. 
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6. Belah ketupat 

Belah ketupat merupakan jajar genjang yang keempat sisi-sisinya sama panjang dan diagonal-

diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. 

Perhatikan belah ketupat 𝑃𝑄𝑅𝑆. Sisi  𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ = 𝑃𝑆̅̅̅̅ . 

∠𝑃𝑄𝑅 = ∠𝑅𝑆𝑃, ∠𝑆𝑃𝑄 = ∠𝑄𝑅𝑆, ∠𝑄𝑃𝑆 + ∠𝑃𝑄𝑅 = 180∘, ∠𝑄𝑅𝑆 +

∠𝑃𝑆𝑅 = 180∘.  dan  𝑄𝑇̅̅ ̅̅ ⊥ 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ , 𝑆𝑇̅̅̅̅ ⊥ 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ .  

Keliling (K) dari belah ketupat merupakan jumlah dari panjang sisi-

sisi belah ketupat, yaitu: 

𝐾 = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅ + 𝑃𝑆̅̅̅̅ = 4 × 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  [𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ = 𝑃𝑆̅̅̅̅ ] 

= 4 × 𝑎 

Dengan 𝑎 merupakan sisi dari belah ketupat tersebut. Luas (L) dari belah ketupat 𝑃𝑄𝑅𝑆 

merupakan jumlah dari luas ∆𝑃𝑄𝑅 ditambah dengan luas ∆𝑅𝑆𝑃. Akibatnya diperoleh 

𝐿 =  luas ∆𝑃𝑄𝑅 + ∆𝑅𝑆𝑃 = (
1

2
× 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ × 𝑇𝑄̅̅ ̅̅ ) + (

1

2
× 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ × 𝑆𝑇̅̅̅̅ ) 

=
1

2
× 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ × (𝑇𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑇̅̅̅̅ ) 

= 
1

2
× 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ × 𝑆𝑄̅̅̅̅  

Jadi diperoleh luas dari suatu belah ketupat adalah setengah dari hasil kali diagonal-

diagonalnya yaitu  

𝐿 =
1

2
× (𝑑1 × 𝑑2) 

Dengan 𝑑1 dan 𝑑2 merupaka diagonal-diagonal dari belah ketupat. 

 

7. Layang-layang 

Layang-layang merupakan bangun datar segiempat yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang 

sepasan sisi-sisinya sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besar, salah satu dari 

diagonalnya membagi dua diagonal yang lain atas dua bagian yang sama panjang dan kedua 

diagonal tersebut saling tegak lurus. 
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Perhatikan layang-layang𝑃𝑄𝑅𝑆. Sisi 𝑆𝑅̅̅̅̅ = 𝑅𝑄̅̅ ̅̅  , 𝑆𝑃̅̅̅̅ = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ ,∠𝑃𝑆𝑅 =

∠𝑃𝑄𝑅, 𝑇𝑆̅̅̅̅ = 𝑆𝑄̅̅̅̅  dan 𝑆𝑄̅̅̅̅ ⊥ 𝑅𝑃̅̅ ̅̅ . Keliling (K) dari belah ketupat merupakan 

jumlah dari sisi-sisinya yaitu 

𝐾 = 𝑆𝑅̅̅̅̅ + 𝑅𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑃̅̅̅̅ + 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = (2 × 𝑆𝑅̅̅̅̅ ) + (2 × 𝑆𝑃̅̅̅̅ ) 

= 2 × (𝑆𝑅̅̅̅̅ + 𝑆𝑃̅̅̅̅ ) 

Luas (L) dari suatu layang-layang𝑃𝑄𝑅𝑆 adalah jumlah dari luas ∆𝑃𝑅𝑆 

ditambah dengan luas ∆𝑃𝑄𝑅 yaitu 

𝐿 = luas ∆𝑃𝑅𝑆 + luas ∆𝑃𝑄𝑅 = (
1

2
× 𝑆𝑇̅̅̅̅ × 𝑅𝑃̅̅ ̅̅ ) + (

1

2
× 𝑇𝑄̅̅ ̅̅ × 𝑅𝑃̅̅ ̅̅ ) 

=
1

2
× 𝑅𝑃̅̅ ̅̅ × (𝑆𝑇̅̅̅̅ + 𝑇𝑄̅̅ ̅̅ ) 

=
1

2
× 𝑅𝑃̅̅ ̅̅ × 𝑆𝑄̅̅̅̅  

Jadi diperolenh luas layang-layang adalah setengah dari hasil kali diagonal-diagonalnya yaitu 

𝐿 =
1

2
× (𝑑1 × 𝑑2) 

Dengan 𝑑1 dan 𝑑2 merupakan diagonal-diagonal dari  layang-layang. 

 

 

8. Trapesium 

Trapesium merupakan bangun datar segiempat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, 

berhadapan tetapi tidak sama panjang. 

Perhatikan trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆, disini 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ //𝑆𝑅̅̅̅̅ . Pada trapesium 

𝑃𝑄𝑅𝑆 ketika: 

1. 𝑃𝑆̅̅̅̅ = 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  disebut sebagai trapesium samakaki. 

2. 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ ⊥ 𝑄𝑅̅̅ ̅̅  dan 𝑃𝑆̅̅̅̅ ⊥ 𝑆𝑅̅̅̅̅  disebut sebagai trapesium siku-siku. 

3. Bukan meupakan trapesium samakaki disebut dan bukan trapesium siku-siku disebut sebagai 

trapesium sembarang. 

Perhatikan trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆,  keliling (K) dari suatu trapesium adalah jumlah dari sisi-sisinya, 

yaitu: 

𝐾 = 𝑃𝑆̅̅̅̅ + 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑃𝑆̅̅̅̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅  
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Selanjutnya perhatikan trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆 sebarang berikut 

 

Perhatikan bahwa luas (L) trapesium 𝑃𝑄𝑅𝑆 sama dengan luas ∆𝑆𝑇𝑃 ditambah luas persegi 

panjang 𝑇𝑈𝑅𝑆  ditambah dengan luas ∆𝑄𝑈𝑅, dengan ∆𝑆𝑇𝑃 dan ∆𝑄𝑈𝑅 merupakan segitiga siku-

siku. Jadi diperoleh 

𝐿 = luas ∆𝑆𝑇𝑃 +luas persegi panjang 𝑇𝑈𝑅𝑆  +luas ∆𝑄𝑈𝑅 

    = (
1

2
× 𝑃𝑇̅̅̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) + (𝑇𝑈̅̅ ̅̅ × 𝑈𝑅̅̅ ̅̅ ) + (

1

2
× 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ × 𝑈𝑅̅̅ ̅̅ ) 

= (
1

2
× 𝑃𝑇̅̅̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) + (𝑇𝑈̅̅ ̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) + (

1

2
× 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ )   [𝑇𝑆̅̅̅̅ = 𝑈𝑅̅̅ ̅̅ ]  

= (
1

2
× 𝑃𝑇̅̅̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) +

1

2
× 2(𝑇𝑈̅̅ ̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) + (

1

2
× 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ × 𝑇𝑆̅̅̅̅ ) 

= 
1

2
× (𝑃𝑇̅̅̅̅ + 2 × 𝑇𝑈̅̅ ̅̅ + 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ ) × 𝑇𝑆̅̅̅̅  

 =
1

2
× (𝑃𝑇̅̅̅̅ + 𝑇𝑈̅̅ ̅̅ + 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ + 𝑇𝑈̅̅ ̅̅ ) × 𝑇𝑆̅̅̅̅  

=
1

2
× ([𝑃𝑇̅̅̅̅ + 𝑇𝑈̅̅ ̅̅ + 𝑈𝑄̅̅ ̅̅ ] + 𝑆𝑅̅̅̅̅ ) × 𝑇𝑆̅̅̅̅ [𝑇𝑈̅̅ ̅̅ = 𝑆𝑅̅̅̅̅ ] 

=
1

2
× [𝑃𝑄̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑆𝑅̅̅̅̅ ] × 𝑇𝑆̅̅̅̅  

Jadi luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi dua . 
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Bab X Soal Uraian Keahlian Matematik 

1. Diketahui ABCD jajaran genjang. Titik P dan Q berada secara berurutan di sisi AB dan DP 

sehingga AP=1/3 AB , DQ=1/3 DP. Jika luas jajaran genjang ABCD adalah 36 cm2, maka 

luas segitiga QBC adalah… 

2. Tentukan luas segitiga dari titik potong ketiga garis 2x+y=4; x-y=6 dan x=-1 

 

3. Diketahui Luas segitiga  ABC pada gambar di sampinga adalah 50 cm2 

AD:DB=BE: EC=CF:FA=2:3 

Tentukkan luas segitiga DEF 
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SEJARAH DAN FILSAFAT MATEMATIKA 

A. Kompetensi Inti Guru (KI)  

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu  

B. Kompetensi  Guru Mata Pelajaran 

Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Menggunakan karakteristik matematika di sekolah. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Alasan mengapa Guru Matematika Harus paham Sejarah Matematika 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan belajar dari 

sejarah. Begitu pula dengan guru matematika. Guru yang hebat adalah guru yang 

menghargai sejarah matematika dan menggunakannya untuk kepentingan peningkatan 

kemajuan pendidikan khususnya dalam matematika.   

Banyak guru matematika yang tidak terlalu memperdulikan bagaimana sejarah 

matematika. Pada hal  sejarah adalah guru yang baik untuk mengajarkan kita bagaimana 

perjuangan yang panjang dalam menemukan konsep matemaika.  Bagaimana proses 

berfikir para ahli dalam memahami fenomena alam yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk fakta, konsep atau hukum-hukum dalam matematika. 

Pelajaran dari para ahli matematika akan menjadi pelajaran besar bagi para guru 

dalam membuat siswa-siswa dalam belajar matematika. Inspirasi dari para 

matematikawan dunia dapat menjadi motivasi bagi siswa dan siswi di sekolah. 

Beberapa ahli seperti Fauvel dalam Sahara(2013)  menyebutkan bahwa: 

a. Sejarah dapat menjadi materi yang dapat diajarkan di sekolah yang dapat 

memotivasi siswa. Banyak nilai-nilai yang dapat diperoleh siswa dan siswi dalam 

mempelajari sejarah matematika seperti pantang menyerah serta berfikir kritis dan 

kreatif. 

b.  Sejarah matematika sebagai konteks materi pelajaran yang berarti bahwa guru 

dapat mengambil masalah –masalah yang telah diselesaikan oleh para ahli 
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matematika yang disajikan secara menarik dan akan diselesaikan oleh pelajar. Hal 

ini sangat menarik karena selain siswa dapat menggunakan kemampuan problem 

solving, siswa juga dalam merasakan bagaimana emosi dari para matematikawan 

pada saat menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Sejarah matematika dapat menjadi sumber strategi pembelajaran. Guru dapat 

belajar dari sejarah matematika dan menggunakan ide dari proses penemuan 

tersebut menjadi suatu strategi belajar mengajar yang menarik dan memotivasi 

siswa.  

Jika guru dapat memanfaatkan sejarah matematika dalam proses pembelajaran, 

akan berpengaruh positif terhadap mental dan skill siswa. Para Ahli (Janvis, Swets, 

Fauvel dalam Sahara (2013)) mengungkapkan setidaknya ada tiga dimensi besar 

pengaruh positif sejarah dalam pembelajaran. 

a. Kemampuan penyelesaian masalah: memacu keterampilan menata informasi, 

menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara 

koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level 

yang berbeda. mempertajam ketrampilan problem solving, yang menjadi dasar 

untuk pemahaman yang lebih baik, membantu siswa membuat hubungan-

hubungan matematika, dan membuat adanya interaksi antara matematika dengan 

lingkungan social. 

b. Motivasi dan antusiasme: sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga 

menumbuhkan antusiasme dan motivasi siswa. Selain itu belajar dari sejarah juga 

akan mengurangi ketakutan siswa terhadap matematika dengan memahami fakta 

bahwa matematika adalah karya manusia dan para matematikawan tersebut 

berjuang untuk dapat menemukannya. 

c. Pedagogis: perspektif sejarah dan perspektif matematika (struktur modern) saling 

melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang 

konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan yang dapat 

memberikan guru inspirasi tentang bagaimana merancang pembelajaran yang 

lebih baik. Sejarah dapat memberi perspektif dan wawasan baru pada materi 

pembelajaran, bahkan memberi petunjuk bagi permasalahan yang mungkin 
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dihadapi siswa saat mempelajari topik-topik tertentu. Sejarah memungkinkan 

siswa dan guru untuk berpikir dan berbicara tentang matematika dengan lebih 

bermakna. Sejarah mematahkan mitos tentang matematika dengan menunjukkan 

bahwa matematika adalah hasil karya manusia. Sejarah memperkaya kurikulum 

matematika. Ia memperdalam dan memperluas pengetahuan yang dibangun siswa 

di kelas matematika. 

Bercermin dari sejarah, maka guru dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran 

yang nyata di dalam kelas. Berikut ini adalah saran pengintegrasian sejarah dalam 

pembelajaran yang disarikan dari beberapa tulisan (Sahara, 2013): 

a. Menceritakan sejarah para matematikawan dalam menemukan konsep 

matematika. Pada saat pembelajaran baru dimulai atau dalam setiap sesi 

pembelajaran yang tepat, Guru dapat memanfaatkan nilai-nilai positif dari sejarah 

matematika, seperti semangat para matematikawan dan kisah hidupnya yang 

menarik, kegunaan matematika di berbagai bidang ilmu, serta persoalan--

persoalan yang menarik dari sejarah matematika, semisal tentang teka-teki dan 

permainan. Penggunaan cerita menyenangkan tersebut dapat menginspirasi siswa 

dengan sentuhan cerita yang menyenangkan, membawa siswa pada cerita 

penemuan-penemuan matematika dan kebudayaan masa lalu. Menyebutkan atau 

menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan 

serta menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. 

b. Menggunakan content masalah dalam sejarah matematika sebagai masalah 

matematika yang diberikan kepada siswa. Banyak masalah-masalah matematika 

yang telah diselesaikan oleh para ahli sangat erat kaitannya dengan masalah 

matematika yang dipelajari oleh siswa. hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang memotivasi dan meningkatkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi. Misalnya terkait teka-teki Thales mengukur 

tinggi piramid atau mengukur jarak kapal, sejarah tali 3-4-5 di Mesir, saringan 

erastothenes untuk menemukan bilangan prima, sejarah Lou-Shu dari Cina dalam 

bentuk bujur sangkar ajaib, penemuan pecahan decimal oleh al-Kasyi, 

penggunaan Batang Napier dalam konsep perhitungan (perkalian), penggunaan 
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sifat bilangan 9 dari Al-Khowarizmi, dan sebagainya.  Guru juga dapat menjelaskan 

materi secara detail dengan menceritakan kepada siswa sejarah materi tersebut, 

bagaimana matematikawan menemukannya hingga menjadi konten matematika 

yang dipelajari saat ini.  

c. Guru dapat menggunakan Sejarah matematika sebagai aktivitas pelengkap. Guru 

dapat membuat aktifitas yang menyenangkan yang merupakan kegiatan tambahan 

bagi siswa seperti melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan 

menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu, aktivitas drama 

langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. Memacu kreasi tampilan 

poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah.  

d. Guru dapat menggunakan sejarah matematika sebagai salah satu strategi 

pembelajaran dalam mengenalkan konsep matematika. Menggunakan masalah-

masalah dari soal pada sejarah matematika yang telah diselesaikan oleh para ahli 

yang dapat digunakan oleh guru sebagai alternative pembelajaran. Dapat berupa 

mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu 

untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan kesulitan 

yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang. Siswa juga dapat diberikan 

kesempatan untuk membaca sejarah matematika  kemudian diberikan kesempatan 

untuk mendiskusikan tentang bagaimana strategi para ahli dalam memecahkan 

suatu masalah.  

 

2. Sejarah Matematika  

Ada beberapa pendapat tentang pertama kalinya digunakan matematika. 

Aristoteles berpendapat dimulai oleh kelompok pemimpin kepercayaan di Mesir. 

Pendapat lain oleh Herodotus yang menyatakan bahwa matematika dalam hal ini 

geometri tercipta karena masalah pengukuran kembali luas lahan akibat banjir tahunan 

sungai Nil. Kemudian muncullah matematikawan mesir yang bernama Democritus yang 

menjadi “pengulur tali” . (W. S. Angling, 1994, P 1).  
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a. Konsep dan Sistem Angka dan Bilangan 

1) Asal-usul Bilangan 

 Ribuan tahun yang lalu tidak ada nomor untuk mewakili bilangan-bilangan. 

Sebaliknya jari, batu, tongkat atau mata digunakan untuk mewakili angka. Matahari dan 

bulan yang digunakan untuk membedakan waktu. Kebanyakan peradaban tidak memiliki 

kata-kata untuk angka yang lebih besar dari dua sehingga mereka harus menggunakan 

symbol-simbol sederhana yang disepakati seperti kawanan domba, tumpukan biji-bijian, 

atau banyak orang. Kebutuhan akan penggunaan angka terjadi pada saat terjadi 

kelompok besar seperti desa dan permukiman dan mulai sistem barter dan perdagangan 

yang pada gilirannya menciptakan permintaan untuk mata uang. Masyarakat pada saat 

itu mulai kewalahan untuk membahasakan bilangan-bilangan yang besar. 

Kertas dan pensil tidak tersedia untuk menuliskan angka.  

Metode lain diciptakan untuk sarana komunikasi dan pengajaran  dengan menggunakan 

system bilangan sederhana . Masyarakat Babilonia menggunakan nomor yang   dicap di 

tanah liat dengan menggunakan tongkat dan  dilukis pada tembikar. System bilangannya 

masih menggunakan symbol, bukan angka. sistem numerik dirancang simbol yang 

digunakan bukan angka. Misalnya, orang Mesir menggunakan simbol numerik  sebagai 

berikut:  
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. 
Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense 

 

Cina memiliki salah satu sistem tertua angka yang didasarkan pada tongkat diletakkan di 

atas meja untuk mewakili perhitungan. Ini adalah sebagai berikut: 

 
Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense 

 

Dari sekitar 450 SM, Yunani memiliki beberapa cara untuk menulis angka mereka, cara 

yang paling umum adalah menggunakan sepuluh huruf pertama dalam alfabet mereka 

untuk mewakili sepuluh angka pertama. Untuk membedakan antara angka dan huruf 

mereka sering ditempatkan tanda (/ atau) oleh masing-masing 

huruf:  

(Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense) 

 
Sistem numerik Romawi masih digunakan saat ini meskipun simbol telah berubah dari 

waktu ke waktu. Orang-orang Romawi sering menulis empat sebagai IIII bukan IV, I dari V. 

http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
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Hari ini angka Romawi digunakan untuk mewakili bab numerik dari buku atau untuk divisi 

utama garis. Bentuk paling awal dari nilai-nilai angka Romawi adalah: 

 

  

Angka jari yang digunakan oleh orang Yunani kuno, Romawi, Eropa Abad Pertengahan, 

dan kemudian Asiatikmasih digunakan oleh anak kita sekarang ini. Sistem lama adalah 

sebagai berikut: 

 

(Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense) 

 

Dari penghitungan dengan dengan memadangkan banyaknya jari dengan banyaknya 

ternak dan menjadi simbol bilangan jari yang kemudian berkembang ke angka Hindu 

untuk menyajikan banyaknya hari. Perkembangan bilangan sejak 2400 SM sampai 

sekarang hari ini masih menggunakan beberapa sistem numerik dansimbol Kuno. Berikut 

ini adalah evolusi bilangan dari zaman kuni ke symbol angka Hindu –Arab. 

  

http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
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Sanscrit 
letters of 
the 11. 
Century 
A.D. 

 

Apices of 
Boethius 
and of the 
Middle 
Ages  

 

Gubar-
numerals 
of the 
West 
Arabs  

 

Numerals 
of the East 
Arabs  

 

Numerals 
of 
Maximus 
Planudes.  

 

Devangari-
numerals.  

From the 
Mirror of 
the World, 
printed by 
Caxton, 
1480  

 

From the 
Bamberg 
Arithmetic 
by 
Wagner, 
1488.  

 

From De 
Arts Supp- 
urtandi by 
Tonstall, 
1522  

 

(Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense) 

http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
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Bagan ini menunjukkan perubahan angka dari kuno mereka ke bentuk mereka saat ini.  

2) Angka Hindu-Arab 

Sejarah matematika tidak pernah lepas dari sejarah bilangan. Bilangan telah 

digunakan sejak 3000 tahun sebelum masehi. Dalam sejarah, matematika pertama kali di 

gunakan di Mesir dan Babylonia. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bukti-bukti  

berupa tablet. 

 

Gambar 1. Tablet yang berisi bilangan dari jaman Babylonia 2050 SM 

(sumber: Hodgin L, 2005 p 15) 

Seiring dengan berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, manusia 

menemukan teknik praktis untuk merepresentasikan angka diatas kertas mulai dari 

zaman Babylonia dan Mesir, china, Hindu dan Islam sampai pada zaman modern. Ada 

banyak system angka yang telah digunakan dalam sejarah manusia. Namun  para 

ilmuan mengakui bahwa system angka Arab-Hindu dianggap yang paling praktis dalam 

penggunaannya dan diterima secara internasional. 

Angka Hindu-Arab pada awalnya lahir dan digunakan di India yang kemudian di 

tanah Arab. Para matematikawan Islam kemudian menggunakan dan 

mengembangkannya. Selain itu, mereka kemudian melakukan riset terhadap 

matematika yang konstribusinya sangat besar terhadap perkembangan matematika 

modern.  
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Sebelum angka Hindu-Arab, lambang bilangan hanya dari 1- 9. Angka. Al 

Khowarizmi memperkenalkan angka nol dan menggunakan dalam perhitungan  yang Ia 

sebut sifr  yang dalam bahasa yang artinya kosong atau tak berpenghuni 

Ilustrasi dari pembentukan angka hindu arab dapat di jelaskan sebagai berikut. 

Angka 1, 2, 3, 4 diperoleh dengan membuat sudut yang terbentuk oleh garis/kurva yang 

dibuat. Sedangkan untuk angka 5 sampai 10 menggunakan simbol tangan dengan 

tangan meggenggam di bawah adalah 5 dan menggenggam di atas adalah 10, maka 6 

adalah 5 dan 1 jari terangkat, 7 adalah 5 dengan 2 jari, 8 adalah 10 dikurangi 2 jari, 9 

adalah 10 dikurangi 1. Gambaran pembentukan angka tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan Gambar 3. (Angga K &Sapon, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.: Pembentukan  Angka 5,6,7,8,9,10 

 

3). Bilangan Pecahan 

  Dalam sejarah tercatat bahwa Mesir kuno memiliki pemahaman pecahan, namun 

mereka tidak menulis pecahan sederhana seperti 3/5 atau 4/9 karena pembatasan dalam 

notasi. Juru tulis Mesir menulis pecahan dengan pembilang dari 1. Mereka menggunakan 

tulisan rahasia  "mulut terbuka" di atas angka untuk menunjukkan timbal balik nya. 

Nomor 5, ditulis , sebagai fraksi 1/5 akan ditulis .  

Gambar 2: Banyaknya sudut  kurva menunjukkan angkanya 
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  Ada beberapa pengecualian. Ada tulisan rahasia khusus untuk 2/3,  dan 

beberapa bukti bahwa 3/4 juga memiliki tulisan rahasia khusus. Semua pecahan lain 

ditulis sebagai jumlah unit pecahan. Misalnya 3/8 ditulis sebagai 1/4 + 1/8. 

Mesir memiliki kebutuhan untuk pecahan, seperti pembagian makanan, persediaan, baik 

sama atau dalam rasio tertentu. Misalnya sebuah divisi dari 3 roti di antara 5 orang akan 

membutuhkan pecahan 3/5. Seperti situasi baru muncul orang Mesir mengembangkan 

teknik khusus untuk berurusan dengan notasi mereka sudah punya, yang berarti pecahan 

itu dinyatakan sebagai jumlah dari pecahan satuan. Hari ini sebagai konsep baru muncul, 

matematikawan menyusun notasi baru untuk menangani situasi tersebut. 

  Pecahan begitu penting untuk orang Mesir karena dari 87 masalah dalam Rhind 

Mathematical Papyrus hanya enam tidak melibatkan pecahan. Karena Mesir dilakukan 

perkalian dan pembagian mereka dengan menggandakan dan mengurangi separuh, itu 

perlu untuk dapat menggandakan pecahan. Ahli-ahli Taurat akan membuat tabel dengan 

perhitungan pecahan bersama dengan bilangan bulat. Tabel ini akan digunakan sebagai 

referensi sehingga “petugas” candi bisa melaksanakan divisi pecahan pada makanan dan 

persediaan. 

 

4). Nomor Sistem Mesir 

Mesir kuno meninggalkan banyak bukti tentang  matematika dan penggunaanya. Bukti-

bukti tersebut tersebar pada batu, dinding bangunan, tembikar, plat batu serta serat 

papyrus.. Bahasa ini terdiri dari heiroglyphs, tanda-tanda bergambar yang mewakili orang, 

hewan, tumbuhan, dan angka. 

 

Orang Mesir menggunakan penomoran tertulis yang diubah ke dalam tulisan hieroglif, 

yang memungkinkan mereka untuk dicatat nomor keseluruhan untuk 1.000.000. Ini 

memiliki basis desimal dan memungkinkan untuk prinsip aditif. Dalam notasi ini ada tanda 

khusus untuk setiap kekuatan sepuluh. Untuk satu, garis vertikal; 10, tanda dengan 

bentuk terbalik U; untuk 100, tali spiral; untuk 1000, bunga teratai; untuk 10.000, jari 

mengangkat, sedikit ditekuk; 100.000, berudu; dan untuk 1.000.000, jin berlutut dengan 

tangan terangkat. 
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Berikut ini adalah system bilangan pada Mesir Kuno 

Decimal 
Number  

Egyptian 
Symbol  

  

1 =  
 

Staf 

10 =  
 

Tulang tumit 

100 =  
 

Gulungan Tali 

1000 =  
 

Bunga teratai 

10,000 =  
 

Jari telunjuk 

100,000 =  
 

Kecebong 

1,000,000 =  
 

Jin yang berlutut 

Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense 

  

  Penomoran hieroglif ini adalah versi ditulis dari sistem penghitungan beton 

menggunakan benda-benda material. Untuk mewakili angka, tanda untuk setiap pesanan 

desimal diulang sebanyak yang diperlukan. Untuk membuatnya lebih mudah untuk 

membaca tanda-tanda mengulangi mereka ditempatkan dalam kelompok dua, tiga, atau 

empat dan disusun secara vertikal. 

Contoh 

 

1 =  
 

10 =  
 

100 =  
 

1000 =  
 

2 =  
 

20 =  
 

200 =  
 

2000 =  
 

3 =  
 

30 =  
 

300 =  
 

3000 =  
 

4 =  
 

40 =  
 

400 =  
 

4000 =  
 

5 =  
 

50 =  
 

500 =  
 

5000 =  
 

 
 

http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
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Dalam menulis angka, urutan desimal terbesar akan tertulis pertama. Angka-angka yang 

ditulis dari kanan ke kiri. 

 
Contoh  
 

46.206 =    
 
 
 
 
 
Berikut ini adalah beberapa contoh yang ditemukan pada makam kuno. 

A  B  C  D  

 

 

  

77  700  7000  760,00  

 

 

5).Sistem Bilangan Yunani Kuno 

Sistem penomoran Yunani secara unik berdasarkan abjad mereka. Alfabet Yunani 

berasal dari Fenisia sekitar 900 SM Ketika Fenisia diciptakan alfabet, itu berisi sekitar 600 

simbol. Simbol-simbol mengambil terlalu banyak ruang, sehingga mereka akhirnya 

mempersempit ke 22 simbol. Orang Yunani meminjam beberapa simbol dan membuat 

beberapa dari mereka sendiri. Namun Yunani adalah orang-orang pertama yang memiliki 

simbol terpisah, atau surat, untuk mewakili suara vokal. kata kita sendiri "alfabet" berasal 

dari dua huruf pertama, atau angka dari alfabet Yunani - ". beta" "alpha" dan 

Menggunakan huruf abjad mereka memungkinkan mereka untuk menggunakan simbol-

simbol ini dalam versi yang lebih kental dari sistem lama mereka, yang disebut Attic. 

Sistem Attic mirip dengan bentuk lain dari penomoran sistem di masa itu. Hal ini 

didasarkan pada simbol berbaris di baris dan mengambil banyak ruang untuk menulis. Ini 

mungkin tidak buruk, kecuali bahwa mereka masih ukiran menjadi tablet batu, dan 
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simbol-simbol alfabet memungkinkan mereka untuk cap nilai pada koin dalam lebih kecil, 

versi yang lebih kental. 

 

Attic symbols 

 

  =    500 

 

  =    100 

 

  =    10 

 

  =    5 

 

  =    1 

Sumber: 
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-
sys.html#sense 
 

 

Sebagai contoh,      mewakili bilangan 849  

Alfabet Yunani asli terdiri dari 27 huruf dan ditulis dari kiri ke kanan. Ini 27 huruf 

membuat utama 27 simbol yang digunakan dalam sistem penomoran mereka. simbol 

kemudian khusus, yang digunakan hanya untuk vau matematika, Koppa, dan sampi, 

menjadi punah. Alfabet Yunani Modern saat ini hanya menggunakan 24 huruf. 

Tabel 1.  Alfabet Yunani Kuno 

  

Sumber: http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense 

http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#sense
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Jika Anda perhatikan, orang-orang Yunani tidak memiliki simbol untuk nol. Mereka bisa 

merangkai 27 simbol-simbol ini bersama-sama untuk mewakili setiap angka hingga 1000. 

Bilangan ribuan direpresentasikan dengan cara meletakkan tanda koma di depan simbol 

apapun pada baris pertama, sehingga Masyarakat yunani Kuno dapat menuliskan angka 

sampai dengan 10.000. 

 

Berikut adalah representasi untuk 1000, 2000 dan nomor kami berikan di atas 849. 

 

Sistem ini berlaku untuk bilangan yang kecil. Bilangan bilangan yang besar, masyarakat 

yunani Kuno kembali pada Sistem Attic 

 

b. Teori Himpunan 

Teori  Himpunann dalah salah satu landasan dari matematika modern yang 

membangun sturktur matematika modern.  Paradoks  Russel yang dicetuskan secara 

terpisah oleh  Bertrand Russel dan Ernest Zermelo  merupakan cikal bakal dari teori 

Himpunan. Baru para tahun 1874 sebuah makalah yang dituliskan oleh George Cantor 

yang berjudul On a Characteristic Property of All Real Algebraic Numbers yang dianggap 

sebagai  teori pertama tentang himpunan.  

 

c. Logika Matematika 

Sejarah logika adalah studi tentang perkembangan ilmu inferensi valid (logika). 

logika formal dikembangkan di zaman kuno di Cina, India, dan Yunani. metode Yunani, 

khususnya logika Aristotelian (atau istilah logika) seperti yang ditemukan di Organon, 

menemukan aplikasi luas dan penerimaan dalam sains dan matematika selama ribuan 

tahun. [1] Kaum Stoa, terutama Chrysippus, adalah yang pertama untuk 

mengembangkan logika predikat. 

Logika Aristoteles dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf Kristen dan Islam di Abad 

Pertengahan, seperti Boethius atau William dari Ockham, mencapai titik tinggi pada 

pertengahan abad keempat belas. Periode antara abad keempat belas dan awal abad 
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kesembilan belas sebagian besar salah satu penurunan dan mengabaikan, dan dianggap 

sebagai tandus oleh setidaknya satu sejarawan logika.  

Logika dihidupkan kembali pada pertengahan abad kesembilan belas, pada awal 

masa revolusi ketika subjek berkembang menjadi suatu disiplin yang ketat dan formal 

yang teladan adalah metode yang tepat dari bukti yang digunakan dalam matematika, 

sebuah hearkening kembali ke tradisi Yunani. [3] pengembangan "simbolis" atau 

"matematika" logika modern selama periode ini oleh orang-orang seperti Boole, Frege, 

Russell, dan Peano adalah yang paling signifikan dalam sejarah selama dua ribu tahun 

perkembangan logika, dan ini bisa dibilang salah satu yang paling peristiwa penting dan 

luar biasa dalam sejarah intelektual manusia.  

Kemajuan dalam logika matematika dalam beberapa dekade pertama abad kedua 

puluh, terutama yang timbul dari karya Gödel dan Tarski, memiliki dampak yang 

signifikan terhadap filsafat analitik dan logika filosofis, terutama dari tahun 1950 dan 

seterusnya, dalam mata pelajaran seperti logika modal, logika temporal , logika deontis, 

dan logika relevansi. 

d.  Sejarah Aljabar 

Aljabar (dari bahasa Arab "al-jabr" yang berarti "penggabungan bagian yang rusak" [1]) 

adalah salah satu bagian yang luas dari matematika, bersama-sama dengan Teori 

Bilangan , geometri dan analisis. Dalam bentuk yang paling umum, aljabar adalah studi 

tentang simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol; [2] itu adalah 

benang pemersatu hampir semua matematika [3] Karena itu, mencakup segala sesuatu 

dari persamaan dasar pemecahan ke studi tentang abstraksi seperti kelompok, lingkaran, 

dan bidang. Bagian yang lebih dasar aljabar disebut aljabar dasar, bagian-bagian yang 

lebih abstrak disebut aljabar abstrak atau aljabar modern. Aljabar dasar umumnya 

dianggap penting untuk setiap studi matematika, ilmu pengetahuan, atau rekayasa, serta 

aplikasi seperti kedokteran dan ekonomi. Aljabar abstrak merupakan daerah utama 

dalam matematika canggih, dipelajari terutama oleh matematikawan profesional. Aljabar 

pertama kali dikembangkan di Timur Tengah, dan Persia oleh matematikawan seperti al-

Khawarizmi (780-850) dan Omar Khayyam (1048- 1131).  
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3.  Filsafat matematika. 

a. Manfaat memahami Filsafat Matematika 

  Fisafat matematika dan sejarah matematika adalah dua bidang yang  jalan secara 

berbarengan. Pemahaman seorang guru  matematika terhadap kedua hal tersebut akan 

sangar membantu dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna. Materi ini 

adalah pengembagan dari materi filsafat yang disusun oleh  Kusrini dkk  (Matematika:  

Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar: Makassar, PSG 

rayon 124 UNM Makassar), yang kemudian diperkaya dengan materi lain dari berbagai 

sumber termasuk dari internet. 

Guru matematika sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengajarkan 

matematika di sekolah, sebaiknya mempunyai jiwa  filsafati dalam matematika. Dengan 

demikian guru mampu menyajikan matematika kepada para siswa bukan hanya dari 

aspek-aspek pragmaisnya saja, tetapi ada “isi” dan “person” dari matematikawan 

sukses dunia yang dapat dirasakan oleh siswa. 

Berikut ini adalah manfaat memahami dan fisaat matematika (Kusrini, 2012) 

a. Guru mendapatkan keyakinan dan semangat serta inspirasi dari para ahli 

matematika serta filosofi dibalik matematika. 

b. Dapat mengapresiasi perkembangan pemikiran matematika, bagaiman buah 

budi dan karya para matematikawan dunia yang kemudian mempengaruhi dan 

mempercepat perkembangan teknologi 

c.  Dapat memahami hakiki perjalanan penemuan matematika yang kemudian 

memberikan inspirasi serta memunculkan ide-ide kreatif yang berguna dan 

menopan kehidupan manusia. Paham bahwa matematika tidak pernah lepas 

dari realitas kehidupan dan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi 

didalam masyarakat. 

Dalam pembelajaran matematikan dikelas, guru dapat menggunakan sejarah 

dan filsafat matematika untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa.  

bahkan filsafat matematika dapat digunakan sebagai sarana kepada siswa untuk 

berfikir tingkat tinggi yang mungkin bisa disukai oleh siswa. Memikirkan filsafat 

matematika bagi sebagian orang seperti mengejakan teka teki yang menyenangkan.  



 

18 
 

 

b. Definisi Filsafat. 

Francisco Bacon ( Gie,1999)  mengayatakan bawh filsafat adalah “the great 

mother of sciences” .  Dengan demikian semua ilmu termasuk matematika asal usulnya 

dianggap merupakan bagian dari filsafat. Namun Pendapat berbeda (Gie, 199) 

mengatakan bahwa geometri sebagai cabang dari matematika berkembang bersamaan 

denganfilsafat atau dikatakan “the twin sisters (saudara kembar)”. Keduanya lahir dari 

pikiran Thales (640-546 sebelum Masehi) di Miletus sekarang pantai barat negara Turki 

(Gie, 1999). 

Filsafat adalah merupakan pemikiran yang sangat mendalam  terhadap sesuatu. 

Filfasaf berasa dari kata Philosophia  dari bahasa Yunani  yang berasal dari akar kata 

philos (philia=cinta) dan Sophia ( kearifan)  yang berarti  mencintai kebijaksanaan dan 

kearifan. Pemikaran filsafati berkaitan dengan eksistensi, nilai-nilai, pengetahunan, 

alasan-alasan, pemikiran-pemikiran bahkan bahasa (Gie, 1999). 

Beberapa peradaban jaman dulu mengangap filsafat sebagai pelayan teologia 

seperti Eropa. Mereka menganggap para ahli filsafat dapat mencapai pemikiran 

tentang ketuhanan dengan menggunakan akalnya. Namun disisi lain ada juga 

beberapa pandangan  dari aliran agama tertentu yang menganggap filsafat melawan 

ketuhanan karena menuhankan  pikiran.  

Pandangan tentang definisi filsafat  sangat banyak yang tidak dapat diuraikan 

semuanya di sini. Akan tetapi untuk memahami filsafat, maka perlu memegang sebuah 

pendapat yang disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Salah satu pandangan 

yang datang dari Suriasumantri. Menurut Suriasumantri (2003), filsafat diartikan 

sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh dan mengupas sesuatu yang 

sedalam-dalamnya. Secara umum untuk pembahasan ini, filsafat diartikan sebagai 

suatu kajian yang kritis dan rasional untuk menjawab pertanyaan tentang sesuatu yang 

menyeluruh, mendalam, dan mendasar. Filsafat berkaitan dengan ilmu. Ilmu 

merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang 
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membedakan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya (Suriasumantri, 2003). Ciri-ciri 

keilmuaan itu didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu tersebut terhadap ketiga 

pertanyaan yang mendasar. 

Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang terkait dengan ontologi. 

Ontologi membahas tentang apa ilmu itu atau menyangkut eksistensi ilmu. Pertanyaan 

kedua terkait dengan epistemologis (teori pengetahuan), yaitu bagaimana cara 

mendapatkan pengetahuan itu. Sedang pertanyaan ketiga menyangkut oxiologi (teori 

tentang nilai), yaitu tentang apa nilai kegunaan ilmu itu. Contoh yang terkait dengan 

ontologi, misalkan agama merupakan ilmu yang membahas hal-hal di luar jangkauan 

manusia. Biologi membahas pengetahuan yang bersifat empirik dan terkait dengan 

mahluk hidup. Contoh yang terkait epistemologis, misalkan agama diperoleh melalui 

telaah-telaah didasarkan pada wahyu Ilahi. Sedang Biologi didasarkan pada metode 

keilmuan yang ilmiah yang bersifat empiris. Logika atau matematika didasarkan pada 

logika deduktif untuk menurunkan pengetahuan-pengetahuan baru dari pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Contoh yang terkait dengan axiologi, 

misalkan agama berguna untuk mengembangkan moral, akhlaq, atau keyakinan 

seseorang, sehingga ia mendapatkan ketentraman batin dan kebahagiaan. 

Selanjutnya terkait dengan bidang matematika akan dibahas apakah sebenarnya 

filsafat matematika itu? 

c.  Filsafat Matematika  

Dalam memahami filsafat matematika yang populer terdapat 3 aliran, yaitu 

logisisme, formalisme, dan intusionisme.  Ketiga aliran ini memperkaya   dan membuat 

matematika berkembang serta memiliki banyak pengikut yang dianggap sangat fanatik 

Logisisme dikembangkan oleh filsuf Inggris Bertrand Arthur WilliamRussell (1872-

1970) pada tahun 1903. Prinsipnya menjelaskan bahwa matematika semata-mata 

merupakan deduksi-deduksi dengan prinsip-prinsip logika. Matematika dan logika 

merupakan bidang yang sama, karena seluruh konsep-konsep dan teorema-teorema 

diturunkan dari logika.  
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Aliran berikutnya adalah formalisme dengan tokohnya David Hilbert (1862-1943) 

dari Jerman. Menurut pandangannya sifat alami matematika adalah sebagai sistem 

lambang yang formal. Matematika berhubungan dengan sifat-sifat struktural dari 

simbol-simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang itu. Simbol-simbol 

dianggap mewakili pelbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Bilangan misalkan 

dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana. Dengan simbol abstrak 

yang dilepaskan dari suatu sifat tertentu dan hanya bentuknya saja, aliran ini berusaha 

menyelidiki berbagai sistem matematika. Menurut pandangan aliran ini matematika 

merupakan ilmu tentang sistem-sistem formal.  

Berlawanan dengan aliran formalisme, aliran intusionisme dipelopori oleh ahli 

matematika Belanda Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Pandangannya bahwa 

matematika adalah sama dengan bagian eksak dari pemikiran manusia. Ketepatan dalil-

dalil matematika terletak pada akal manusia (human intelect) dan tidak pada simbol-

simbol di atas kertas. Matematika didasarkan pada suatu ilham dasar (basic intuition) 

mengenai kemungkinan membangun sebuah barisan bilangan yang tak terhingga. Intuisi 

pada hakekatnya sebagai suatu aktivitas berpikir yang tak tergantung pada pengalaman, 

bebas dari bahasa simbolisme, serta bersifat objektif. 

Definsi matematika  diungkapkan berdasarkan aliran pemikiran, yaitu realisme 

terdiri dari pandangan platonis, empiris, dan monisme. Realisme matematis seperti 

pandangan realisme secara umum bahwa matematika merupakan entitas yang 

independen dari pikiran manusia. Manusia tidak menemukan (invent) matematika, 

tetapi menemukan kembali (discovery) konsep-konsep matematika. Dalam pandangan 

ini ada “segitiga” merupakan suatu entitas yang real bukan kreasi pikiran manusia. 

Banyak matematikawan yang memiliki pandangan seperti ini, misalkan Paul Erdős and 

Kurt Gödel. Godel menyakini bahwa realitas objektif matematis dapat diterima sebagai 

suatu cara yang analog dengan persepsi naluriah.  

Platonisme menjelaskan bahwa entitas matematis adalah abstrak, tidak 

terbatas waktu atau sifat-sifat kausal, serta tidak berubah. Tokoh kelompok ini 

misalkan Plato atau Phytagoras.  
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Empirisme adalah suatu bentuk realisme yang menolak matematika sebagai 

sifat a priori dalam segala hal. Dikatakan seseorang menemukan kembali fakta-fakta 

matematika dengan penelitian empiris, seperti penelitian-penelitian dalam ilmu lain. 

Pandangan ini bukan klasik tetapi ditemukan pada abad pertengahan. Menurut 

pandangan John Stuart Mill mengatakan “2 + 2 = 4” bukan keluar dari ketidakpastian 

tetapi dapat dipelajari melalui observasi contoh-contoh dari pasangan-pasangan yang 

disatukan sehingga membentuk empatan. Monisme matematika memandang 

matematika tidak hanya merupakan objek yang ada, tetapi juga tidak ada. 

Pandangannya semua struktur matematika yang ada secara matematis juga ada secara 

fisik. Keberadaannya diterima secara objektif sebagai sesuatu yang “nyata” dalam 

dunia fisik. 

Kelompok berikutnya yang sudah dijelaskan adalah logisme, formalisme, dan 

intusionisme. Pandangan yang berbeda adalah kelompok psikologis yang memandang 

kebenaran konsep-konsep matematika berasal dari penjelasan fakta-fakta psikologis. 

Pandangan lain adalah konstruktivisme yang melibatkan prinsip-prinsip regulatif entitas 

matematis dapat dikonstruksi secara eksplisit. Matematika adalah suatu latihan intuisi 

manusia, bukan hanya suatu permainan simbol yang tidak bermakna. 

Definisi matematika sangat banyak dan sangat beragam. Para ahli matematika 

tidak mempunyai kesepakatan terhadap definisi matematika yang baku. Akan tetapi 

para ahli  (Soedjadi, 2000) sepakat dengan ciri-ciri dari matematika sebagai ilmu. Ciri-

ciri tersebut adalah (1) memiliki objek abstrak, (2) bertumpu pada kesepakatan, (3) 

berpola pikir deduktif, (4) memiliki symbol-simbol yang kosong arti, (5) memperhatikan 

semesta pembicaraan, dan (6) konsisten dalam sistemnya. 
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Bab XI Soal Uraian Keahlian Matematik 

1. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa system bilangan-bilangan 

peradaban kuno yang sudah maju. Tulislah kembali  2014, 31245, 5432, dan 1234567 ke 

dalam symbol bilangan Yunani Kuno dan Mesir Kuno 

2. Plato berpendapat bahwa Tuhan senantiasa bekerja dengan metode geometri, kemudian 

yang kemudian didukung oleh William Blake (1757-1827) dengan membuat lukisan “The 

anciet of Days “.  

Sejalan  pernyataan ahli diatas, seorang ahli astronomi dan fisika James H. Jeans (1877—

1946) menyatakan bahwa ”the Architect of the universe now begins to appear as a pure 

mathematician” (Arsitek Agung dari jagat raya kini mulai tampak sebagai seorang ahli 

matematika murni). Charles Edouard Jeanneret (887-1965) mengemukakan : 

”Mathematics is the majestic structure conceved by man to grant him comprehension of 

the universe” (Matematika adalah struktur besar yang dibangun oleh manusia untuk 

memberikan pemahaman mengenai jagad raya). 

Bahkan secara spesecifik Sir George Biddell Airy, seorang ahli astronomi dalam abad 19 

yang mendefenisikan seluruh jagad raya sebagai sebuah mesin hitung yang berjalan 

abadi yang perkakas dan roda giginya ialah suatu sistem tak terhingga dari persamaan-

persamaan diferensial yang dapat menghitung sendiri (a perpetual-motion calculating 

machine  whose gears and ratchets are an infinite system of self-solving differential 

equations).  

Apa yang bisa disampaikan kepada siswa kita tentang pendapat para ahli tersebut. 

3. Thaler dari Militus adalah salah seorang matematikawan hebat  yang hidup sekitar  600 

SM. Salah satu kelebihan dari Thales adalah dapat mengukur jarak sebuah kapal dari 

pantai dengan menggunakan teori segitiga sebangun. Bagaimana Anda dapat 

menjelaskan hal tersebut. 
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ALAT PERAGA DALAM GEOMETRI RUANG 

A. Kompetensi Inti Guru (KI). 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu  

B. Kompetensi  Guru Mata Pelajaran  

Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, 

model matematik dan model statistika. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 

Menggunakan alat peraga secara efektif. 

D. Uraian materi 

1. Pengertian Alat Peraga Matematika 

Alat peraga  dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas dua kata yaitu 

“alat” dan “peraga”. Alat dapat diartikan sebagai media yang membantu dalam 

melakukan/menjelaskan  sesuatu, sedangkan peraga adalah suatu model yang 

merupakan ilustrasi dari suatu hal atau konsep. Sehingga Alat peraga adalah 

suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan objek langsung 

matematika  agar siswa dapat dengan mudah paham secara baik dan secara 

utuh. Dengan kata lain alat peraga matematika berfungsi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.   

Alat peraga matematika mempunya peranan yang sangat penting dalam 

pembelajaran  baik untuk menerangkan suatu konsep atau fakta matematika 

maupun dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Alat 

peraga yang baik adalah alat peraga yang membuat siswa dapat terlibat secara 

langsung dan mudah dioperasikan (digunakan) serta dipahami,  sehingga siswa 

mempunyai pengalaman yang riil, bermakna dan berkesan. 
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2. Fungsi Alat Peraga 

Secara umum, alat peraga digunakan untuk menjelaskan suatu konsep 

yang abstrak menjadi contoh yang kongkret atau nyata. Ini disebabkan karena 

objek langsung dari matematika  adalah abstrak sehingga butuh alat bantu untuk 

membuat siswa lebih paham dan mengerti. 

Berikut ini adalah fungsi alat peraga dalam pembelajaran matematika : 

a. Alat peraga dalam proses belajar mengajar berfungsi untuk mewujudkan 

situasi belajar yang fleksibel dan efektif. Jadi penggunaan alat peraga 

pada pembelajaran matematika bukan sebagai alat tambahan dan 

assesoris  saja. 

b. Pengajaran dengan menggunakan alat peraga harus terintegrasi dengan 

content dan tujuan pembelajaran 

c. Alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran  dibuat semenarik 

mungkin untuk membuat siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran 

d. Alat peraga digunakan dalam pembelajaran untuk mempercepat siswa 

dalam memahami materi matematika yang dijelaskan oleh guru. 

e. Pembuatan alat peraga harus disesuaikan dengan tinggi badan dan 

kekuatan fisik siswa 

f. Alat peraga adalah jembatan untuk membuat siswa dalam berfikir secara 

abstrak yang merupakan sifat dari objek langsung matematika. 

g. Desain alat peraga fleksibel sehingga dapat dimanipulasi  untuk 

digunakan secara berkelompok maupun secara individu. 

 

3. Kelebihan Penggunaan Alat Peraga Matematika 

Alat peraga sebagai media untuk membuat siswa memahami materi 

secara tepat dan cepat mempunyai kelebihan sebagai berikut: 



  
 

3 
 

a. Siswa dan guru akan lebih termotivasi dalam pembelajaran. Minat belajar 

siswa akan muncul karena  pembelajaran disajikan dengan cara yang 

berbeda yang merangsang ketertarikan siswa pada materi matematika 

yang diajarkan oleh guru. Guru juga akan termotivasi karena merasa 

mudah dalam menjelaskan  suatu materi yang mungkin saja dianggap 

sulit oleh siswa 

b. Konsep matematika yang berbentuk abstrak yang dengan penggunaan 

alat peraga yang tepat, konsep tersebut akan terlihat sangat kongkret 

bagi siswa. Dengan demikian materi dapat dipahami oleh siswa dengan 

mudah dan cepat. 

c. Alat peraga dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan antara 

konsep matematika yang abstrak dengan benda-benda nyata di sekitar 

siswa sehingga mudah untuk melihat kaitan antara keduanya yang 

memicu pemahaman yang mendalam. 

d. Penyajian konsep matematika yang abstrak menjadi lebih kongkret akan 

menjadi objek penelitian  bagi penelti dan bahkan dapat saja memicu 

kreatifitas dan melahirkan ide baru tentang konsep tersebut. 

 

4. Jenis-jenis alat peraga 

Pemilihan alat peraga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

indicator pencapaian kompetensi siswa. Setiap kompetensi yang akan dicapai 

tentu saja memerlukan karakateristik alat peraga yang unik.  Berikut ini 

adalah jenis-jenis alat peraga yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran: 

a. Alat peraga model  yang bertujuan untuk memvisualkan atau 

mengkongkritkan suatu konsep. 

b. Alat peraga jembatan yang bertujuan untuk memfasilitasi kearah konsep 

yang benar. Alat peraga skill yang berfungsi untuk melatih pemahaman 

fakta, konsep atau prinsip 
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c. Alat peraga demonstrasi yang bertujuan mendemonstrasikan konsep, 

operasi dan atau prinsip matematika. 

d. Alat peraga aplikasi yang bertujuan untuk memperlihatkan kepada siswa 

bagaimana mengaplikasikan suatu konsep. 

e. Alat peraga sumber yang berfungsi sebagai sumber pemecahan masalah 

 

5. Alat Peraga Bangun Ruang  

Banyak siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep bangun-

bangun geometri termasuk bangun ruang. Kondisi ini membuat guru harus 

menyiapkan alat peraga untuk memudahkan siswa dalam memahami bentuk 

dasar dan konsep dari bangun ruang. Alat peraga yang dibuat harus 

memudahkan siswa dalam memahmi sifat-sifat dasar bangun ruang yang 

berkaitan dengan titik sudut, sisi, rusuk, serta diagonal bangun ruang. 

Dalam penggunaan , guru harus memperhatikan beberapa hal yang 

berkaitan dengan pokok bahasan geometri dalam tingkatan masing-masing. 

misalnya dalam mengajarkan konsep bangun ruang pada siswa kelas IV, guru 

sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan model peraga bangun ruang kubus dan balok. 

b. Siswa diarahkan untuk menggambar bangun-bangun ruang pada kertas 

gambar  yang telah disiapkan. 

c. Guru kemudian memberikan contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun ruang yang berhubungan dengan rusuk, titik suduat dan sisi  

dengan menggunakan alat peraga. 

d. Selanjutnya, siswa memberikan label  berupa keterangan pada alat 

peraga yang telah ada di tangan siswa. Label tersebut berkaitan dengan 

sisi, rusuk dan titik sudut pada kubus dan balok. 

e. Langkah terakhir adalah , siswa memberikan keterangan pada gambar 

yang sudah dibuat oleh siswa dengan memperhatikan model kubus dan 
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balok yang sudah dilabeli sebelumnya. Peran guru dalam hal ini 

memberikan umpan balik jika siswa salah dalam memberikan label. 

Langkah-langkah diatas dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan materi  

bangun ruang yang akan dipelajari oleh siswa. 

Diskusi: Buatlah rancangan alat peraga yang disesuaikan dengan kondisi siswa 

dan materi pada materi geometri ruang 

6. Materi-materi geometri ruang 

a. Unsur-unsur dalam geometri 

 

1) Titik: titik didefiniskan tidak mempunyai panjang dan tebal. Titik 

diilustrasikan dengan menggunakan dot (nokta) yang diberikan label 

dengan menggunakan huruf besar 

2) Garis: garis didefinisikan hanya mempunya panjang dan tidak mempunyai 

tebal. Garis diilutrasikan dengan goresan yang ujung-ujungnya diberikan 

tanda panah yang mengindikasikan dapat diperpanjang terus menerus 

dan diberikan label dengan huruf kecil atau dengan menggunakan dua 

huruf besar. Garis terdiri atas tiga jenis yaitu garis lurus, garis patah dan 

garis lengkung ( kurva). Selanjutnya, jika dalam buku ini disebutkan garis 

berarti yang dimaksud adalah garis lurus. 

3) Bidang: Bidang didefinisikan memiliki panjang,lebar dan tidak mempunyai 

tebal. Bidang biasanya diilustrasikan dalam bentuk jajaran genjang atau 

lengkunganbidang dan diberikan label dengan menggunakan  huruf 

Kapital V, W, U dst atau menggunakan symbol α,β,γ dan seterusnya. 

Bidang dapat dibedakan menjadi bidang lengkung dan bidang datar. 

Selanjutnya,  jika disebutkan dalam buku ini adalah bidang, maka yang 

dimaksud adalah bidang datar. 

Berdasarkan tiga unsur dari geometri tersebut, maka   dibentuklah definisi, 

aksioma/postulat  dan teorema.  
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1) Definisi adalah suatu ungkapan atau pernyataan yang dapat membatasi 

suatu konsep. 

2) Aksioma/postulat adalah pernyataan benar yang diasumsikan benar 

tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, 

3) Teorema adalah pernyataan yang kebenarannya harus dibuktikan 

berdasarkan definsi, aksioma atau teorema yang telah dibuktikan 

sebelumnya. 

 

b. Hubungan antara titik, garis dan bidang. 

Titik dikatakan segaris jika dan hanya  jika ada sebuah garis yang memuat 

semua titik-titik tersebut. Titik-titik dikatakan sebidang jika ada sebuah 

bidang yang memuat semua titik-titik tersebut. 

c. Kedudukan titik pada  garis dan Ruang 

 

Definisi: 

1) Titik dikatakan terletak pada garis , jika titik tersebut dilalui oleh garis. 

2) Tiitk berada diluar garis jika titik tersebut tidak dilalui garis. 

3) Titik terletak pada bidang jika suatu titik dilewati oleh bidang tersebut 

4) Titik dikatakan berada diluar bidang jika titik tersebut tidak dilewati oleh 

bidang. 

Tugas: Buatlah alat peraga sederhana yang bisa menjelaskan definsi 

tersebut diatas 

d. Kedudukan garis dan garis 

Jika misalkan terdapat garis l  dan k, maka berlaku kemungkinan –

kemungkinan berikut: 

1) Garis  l  berimpit dengan garis k 
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Garis  l  dikatakan berimpit dengan garis k  jika dan hanya jika kedua garis 

tersebut paling sedikit memiliki dua persekutuan 

 

 

 

 

2) Garis l  sejajar dengan garis k 

Garis l  dikatakan sejajar dengan garis k, jika  dan hanya jika kedua garis 

berada dalam satu bidang dan tidak berpotongan serta tidak berimpit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Garis  l  berpotongan dengan garis k 

Garis  l  dikatakan berpotongan dengan garis k jika  dan hanya jika kedau 

garis tersebut memiliki satu persekutuan. 

 

 

 

 

 

 

4) Garis  l  bersilangan dengan  garis  k 

l=k 

k 

l 

V 

k 

l 

V 
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Garis  l  dikatakan bersilangan dengan  garis  k jika dan hanya jika kedua 

garis tersebut tidak berpotongan dan tidak sejajar. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Kedudukan  titik dan bidang 

Jika terdapat titik A dan dan bidang W, maka kemungkinan berikut ini akan 

terjadi 

a) titik A terletak pada bidang W 

b) titik A tidak terletak pada bidang W 

Aksioma 1: melalui tiga titik yang berbeda yang tidak segaris hanya dapat 

dibuat tepat sebuah bidang  

Aksioma 2: setiap ruang memuat paling sedikit empat titik yang tak 

sebidang. 

f. Kedudukan garis dan bidang 

Jika terdapat garis l dan bidang W maka kemungkinan kedudukan garis l 

terhadap bidang W adalah:  

1) garis l terletak pada bidang W 

Garis terletak pada bidang jika dan hanya jika ada dua titik pada garis 

tersebut yang terletak pada bidang.  

Aksioma 3: Jika dua titik terletak pada sebuah bidang maka garis yang 

memuat titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama.  

2) garis l sejajar bidang W 

l 

k 
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Garis sejajar bidang jika dan hanya jika garis dan bidang tersebut tidak 

memiliki titik sekutu.  

3) garis l memotong (menembus) bidang W 

Garis memotong (menembus) bidang jika dan hanya jika garis dan bidang 

tersebut memiliki tepat satu titik sekutu.  

4) garis l tegak lurus bidang W 

 

g. Kedudukan bidang dan bidang  

Jika terdapat dua bidang V dan bidang W maka kemungkinan kedudukan V 

dan W adalah:  

1) Bidang V berimpit dengan bidang W  

Dua bidang dikatakan berimpit jika dan hanya jika dua bidang tersebut 

memiliki tiga titik sekutu yang tidak segaris. 

2) Bidang V sejajar bidang W  

Dua bidang dikatakan sejajar jika dan hanya jika dua bidang tersebut 

tidak mempunyai titik sekutu.  

3) Bidang V berpotongan dengan bidang W  

Dua bidang dikatakan berpotongan jika dan hanya dua bidang tersebut 

memiliki dua titik sekutu.  

Aksioma 4: Jika dua bidang berpotongan maka potongannya berupa 

garis. 

 

h. Jarak titik ke titik, jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang 

Rumus: 

a) Titik A, B dan C adalah titik-titik sudaut segitiga ABC dan siku-siku di C, 

maka jarak titik A dan B adalah  

𝐴𝐵 = √(𝐴𝐶)2 + (𝐵𝐶)2 

b) proyeksi titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus yang ditarik dari titik 

ke garis tersebut.  
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c) Proyeksi titik ke bidang adalah ruas garis tegak lurus yang ditarik dari titik 

ke bidang tersebut.  

d) Proyeksi garis ke bidang adalah himpunan proyeksi titik pada garis ke 

bidang tersebut.  

e) Jarak dua titik yang berbeda adalah panjang ruas garis terpendek antara 

kedua titik tersebut.  

f) Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis terpendek antara titik 

tersebut dan proyeksinya pada garis tersebut.  

g) Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek antara titik 

tersebut dan proyeksinya pada bidang tersebut.  

h) Jarak garis ke garis adalah panjang ruas garis terpendek antara titik pada 

salah satu garis ke proyeksi titik tersebut pada garis yang lain.  

i) Jarak garis ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek antara titik 

pada garis ke proyeksi titik tersebut pada bidang.  

j) Jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek antara titik 

pada salah satu bidang ke proyeksi titik tersebut pada bidang yang lain. 

Tugas: 

1. Buatlah rancangan alat peraga untuk masing masing materi (minimal 5 

alat peraga) 

2. Rancanglah suatu scenario pembelajaran matematika yang sesuai 

dengan alat peraga yang telah dibuat dengan menggunakan 

pendekatan saintific.
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ALAT UKUR, ALAT HITUNG DAN ALAT LUKIS DALAM GEOMETRI RUANG 

A. Kompetensi Inti Guru (KI)  

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu  

B. Kompetensi  Guru Mata Pelajaran  

Mampu  Menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model 

matematika dan model statistika 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

Memilih  alat ukur , alat hitung, atau alat lukis  dengan tepat untuk membantu  pembelajaran 

matematika. 

D. Uraian Materi Pembelajaran  

1. PENDAHULUAN 

 Kemampuan guru dalam memilih alat bantu dalam pembelajaran geometri ruang akan 

sangat berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran geometri. Kemampuan ini adalah 

pelengkap dari kompetensi guru dalam hal menjelaskan suatu materi geometri khususnya 

dimensi tiga. Hal ini disebabkan karena materi tersebut memerlukan kemampuan  

memvisualisasikan dalam bentuk sketsa bangun-bangun ruang beserta komponen-

komponennya. Sebagai contoh, seorang guru yang ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari 

kubus. Maka hal yang pertama dilakukan oleh guru adalah memulai dengan menggambar kubus 

dengan menggunakan penggaris dan jangka. Selanjunya menggambar bagian yang lain seperti 

diagonal ruang, memberikan arsiran pada sisi-sisi kubus berserta diagonal ruangnya. 

 Keterampilan guru dalam menggunakan alat bantu seperti alat lukis dalam geometri 

ruang tentu saja tidak datang begitu saja. Pengalaman guru dalam menggunakan alat tersebut 

akan sangat membantu guru  untuk melakukan secara terampil dengan sketsa gambar yang lebih 

baik. Kemampuan ini harus terus diasah sampai guru mahir dalam menggunakan alat bantu 

tersebut.   

 Pengalaman guru dalam menggunakan alat bantu juga akan sangat membantu guru 

dalam memilih dan menyesuaikan alat bantu dengan materi yang diajarkan. Misalnya saja, pada 
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saat guru diharuskan memperlihatkan cara menyalin ruas garis pada dimensi tiga, tentu saja lebih 

tepat menggunakan jangka dan penggaris dibandingkan menggunakan busur dan penggaris. 

2. Alat bantu lukis dalam Geometri Euclid 

Melukis bangun-bangun geometri dalam hal ini geometri Euclid sangat membutuhkan 

kemampuan dalam membuat lukisan dasar. Kemampuan dalam membuat lukisan dasar akan 

sangat mempengaruhi kemampuan melukis di geometri ruang. Dengan demikian salah satu 

faktor yang membuat lukisan pada geometri ruang adalah pengetahuan dan keterampilan dasar 

melukis. 

 Keterampilan dalam melakukan lukisan dasar dalam geometri Euclid disebut juga 

konstruksi geometris. Prinsip utama dalam konstruksi geometris adalah menentukan tempat 

kedudukan titik-titik yang diperlukan dan atau titik pertemuan/persekutuan tanpa perlu 

memperhatikan ukuran panjangnya. Ada dua alat yang butuhkan dalam melakukan konstruksi 

geometris yaitu  penggaris untuk mengkonstuksi garis dan jangka untuk mengkonstruksi busur 

lingkaran. Kedua alat ini dikenal sebagai alat lukis Euclid. Selain kedua alat tersebut, guru dapat 

menggunakan alat yang lain  sebagai alat bantu seperti busur derajat, pentograp, trisektor, dan 

lain-lain. 
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Gambar 1. Penggaris, busur derajat dan Jangka 

Sumber: https://sersasih.wordpress.com/2012/01/09/alat-ukur-teknik/ 

 

3. Menggambar dalam geometri  

Kemampuan menggambar/melukis  bangun-bangun di geometri ruang akan sangat mendukung 

performa guru matematika dalam menyajikan materi pembelajaran. Keterampilan guru dalam 

memvisualisasikan bangun-bangun ruang pada bidang datar (papan tulis) akan sangat membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, keterampilan tersebut dapat diikuti oleh 

siswa dalam membuat menggambar bangun-bangun ruang pada buku catatan masing-masing. 

 

 

https://sersasih.wordpress.com/2012/01/09/alat-ukur-teknik/
http://www.snowy-stationery.com/upload/0106514_20150408161214.jpg
http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw1rqX7onOAhXKQo8KHQrECGkQjRwIBw&url=http://www.karim.web.id/2012/02/alat-penandaan.html&psig=AFQjCNG2Xbt3VqGmHJq6KXesDDtcwxxlig&ust=1469372748234419
https://sersasih.files.wordpress.com/2012/01/bus.jpg
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Gambar 2. Contoh Bangun-bangun ruang  

Guru matematika wajib mengetahui  cara menggambar/melukis bangun-bangun ruang. 

Melukis/menggambar adalah  membuat atau menyelesaikan suatu gambar yang harus dipenuhi 

syarat-syarat yang diminta oleh pengertian-pengertian geometri. Alat yagn digunakan dalam 

melukisa adalah mistar, sepasang segitiga dan jangka. 

Dalam menggambar suatu bangun geometri yang sederhana, dapat langsung dilukis  

karena termasuk lukisan pokok, namun untuk gambar yang sulit, perlu dilakukan analisa dan 

perencanaan, termasuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada bangun geometri tersebut. 

Lukisan pokok meliputi membuat ruas garis menjadi n bagian yang sama, mengkonstruk 

sudut, membagi sudut menjadi dua sama besar, melukis garis tegaklurus garis lain, melukis garis 

sumbu, melukis  segitiga jika diketahui unsur-unsurnya yang memenuhi syarat, melukis 

lingkaran melalui tiga titik yang tidak segaris, melukis garis singgung lingkaran yang diketahui 

titik singgungnya, melukis lingkaran luar/dalam suatu segitiga,  

Sedangkan salah satu contoh lukisan yang  termasuk lukisan sulit adalah melukis garis yang 

melalui titik P serta memotong garis g dan l dengan diketahi titik P tidak segaris pada garis g dan 

l. Garis g dan l bersilangan. 

 

4. Menggambar Bangun Ruang 

 Terdapat dua teknik untuk menggambar bangun ruang ditinjau dari arah sinar yang 

dikenakan pad kerangka bangun. Kedua teknik tersebut adalah teknik stereometris dan 

perspektif. 

 
a. Teknik Stereometris 
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Pada teknik ini, garis-garis yang sebenarnya sejajar, menjadi tidak sejajar lagi, kecuali garis 

yang horizontal. Pada teknik ini kita membayangkan ada sinar yang mengenai model bangun  

ruang yang akan kita gambar yang arah secara horizontal sejajar dan arahnya miring tidak 

tegak lurus terhadap bidang layar, atau bidang gambar. Sehingga teknik ini disebut juga 

proyeksi miring, dan gambar yang diperoleh gambar ruang dari gambar benda tersebut. 

Dalam pembelajaran di sekolah, teknik inilah yang digunakan oleh guru untuk melukis bangun 

geometri. Alat yang digunakan oleh guru  adalah mistar, busur dan jangka. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Balok pada bidang α 

 

Teknik ini membutuhkan pengetahuan tentang hal-hal berikut ini. 

1). Bidang Gambar 

Setiap  gambar pada dimensi tiga membutuhkan suatu bidang datar untuk  menggambar. Bidang 

tersebut disebut bidang gambar. Pada gambar 3, bidang α merupakan bidang gambar. 

2). Bidang Frontal 

bidang gambar atau bidang lain yang sejajar dengan bidang gambar disebut bidang frontal. Pada 

bangun ruang, unsur-unsur yang sejajar dengan bidang frontal, digambarkan sesuai bentuk dan 

ukuran yang sebenarnya. Pada gambar  3, bidang ABFE merupakan bidang frontal. 

α 
A B 

C 
D 

F 
E 

G H 
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3). Bidang Ortogonal 

Bidang ortogonal merupakan bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Bidang ortogonal 

digambarkan tidak sesuai dengan ukuran dan bentuk yang sebenarnya.  Pada gambar 3, bidang 

ortogonal diwakili oleh bidang BCGF 

4). Garis frontal 

Garis frontal adalah garis-garis yang terletak pada bidang frontal. Pada gambar 2, contoh garis 

frontal yaitu AB, AE, CG. 

5). Garis Ortogonal 

Garis ortogonal adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap garis frontal. Panjang garis frontal 

tidak sama dengan panjang sebenarnya.  Panjang garis ortogonal ditentukan dengan 

mengginakan perbandingan ortogonalnya. Garis ortogonal misalnya AD, BC, FG dan EH. 

6). Sudut Surut 

Sudut surut adalah sudut dalam gambar yang besarnya ditentukan oleh garis frontal horisontal 

ke kanan dengan garis ortogonal ke belakang. Sudut surut menunjukkan kemiringan garis 

ortogonal terhadap garis frontal. Sudut surut bisa disebut sudut miring atau sudut menyisi. 

Sebagai contoh sudut BAD  dan  sudut ABC  pada Gb. 3 yang sebenarnya merupakan sudut  yang 

besarnya 90o, tetapi dalam gambar dilukiskan sebagai sudut lancip atau sudut tumpul. 

7). Perbandingan Ortogonal 

Perbandingan ortogonal merupakan perbandingan antara panjang garis ortogonal yang 

dilukiskan dengan panjang garis ortogonal yang sebenarnya. 

Perbandingan ortogonal ditentukan dengan 

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑘𝑖𝑠𝑘𝑎𝑛

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
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Contoh  

Sebagai contoh jika panjang BC 5 cm sedangkan panjang BC  sebenarnya 10  cm, maka 

perbandingan ortogonalnya  adalah 

5 𝑐𝑚 

10 𝑐𝑚
=

1

2
 

Contoh : 

Lukislah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, sudut surut 45o dan perbandingan 

ortogonalnya 1/2 . 

Langkah 1 

Dengan menggunakan penggaris, Buatlah Gambar bidang ABFE berupa persegi dengan panjang 

AB = a cm, AE = a cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 

dengan menggunakan busur, Gambar garis AC yang membentuk sudut 45o dengan garis 

horisontal AB sepanjang. 

A B 

E F 

a cm 

a 
cm
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Langkah 3 

Selanjutnya Buat garis BC  sejajar AC, CD sejajar AB,  CG dan DH sejajar BF(vertikal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

a cm 

a 
cm

 

450 

1

2
𝑎  

C 

A B 

D C 

a cm 

a 
cm

 

450 

1

2
𝑎  

C 
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Langkah 4 

Hubungkan titik E ke H, H ke G dan F ke G. sehingga diperoleh ganbar kubus ABCD.EFGH yang 

diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Teknik Perspektif 

 

Teknik ini  menggunakan garis acuan horizontal yang disebut garis horizon atau titik mata.  

Pada gambar perspektif garis-garis yang sebenarnya sejajar, letaknya menjadi tidak sejajar 

lagi (kecuali garis-garis yang sejajar dengan garis horizon/cakrawala) letaknya menjadi tidak 

sejajar lagi, tetapi arahnya menuju sebuah titik tertentu yang letaknya pada garis horizon. 

Sebagai akibatnya ruas garis-ruas garis yang sebenarnya sama panjang, pada umumnya 

menjadi tidak sama panjang. 

 

 

 

 

A B 

D C 

a cm 

a 
cm

 

450 

1

2
𝑎  

C 
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Gambar di atas menunjukkan gambar perspektif dari sebuah balok ABCD.EFGH. Titik-titik L1 

dan L2 adalah titik-titik pada garis harizon. 

 

 

  

A 

F 

H 

G 

D 

C 

B 

E 

L1 L2 
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PENGUKURAN DAN PENAKSIRAN 

A. Kompetensi Inti 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

B. Kompetensi Inti 

Menggunakan pengukuran dan Penaksiran 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis pengukuan 

2. Memahami jenis-jenis pengukuran 

3. Mengidentifikasi jenis-jenis taksian 

4. Menentukan hasil taksiran dari operasi beberapa bilangan.  

D. Uraian Materi 

1. Pengukuran 

a. Pengukuran Satuan Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Menit     = 60 detik   1 Tahun  = 12 Bulan  

1 Jam     =  60 Menit   1 Tahun  = 365 Hari (Khusus Tahun Kabisat  366)  

1 Hari     = 24 Jam   1 Abad   = 100 Tahun 

1 Minggu  = 7 Hari   1 Windu  = 8 Tahun 

1 Tahun  = 52 Minggu   1 Dasawarsa = 10 Tahun 

                                                Jumlah hari dalam satu bulan 

Bulan Jumlah Hari 

Januari 31 

Februari 28 atau 29 

Maret 31 

April 30 

Mei 31 

Juni 30 

Juli 31 

Agustus 31 

September 30 

Oktober 31 

November 30 

Desember 31 
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Khusus tahun kabisat (tahun yang habis dibagi 4), jumlah hari pada bulan Februari adalah 28 hari.  

Contoh Soal 

1). 2 Dasawarsa + 2 Tahun = …. Bulan 

Jawab:  

1 Dasawarsa = 10 Tahun, sedangkan 1 Tahun = 12 Bulan jadi,  

2 Dasawarsa = 2 × 10 × 12 = 240 Bulan. 

2 Tahun = 2 × 12 = 24 Bulan. Sehingga, 

2 Dasawarsa + 4 Tahun = 240 + 24 = 264 Bulan. 

2).  Ditahun 2016, Usia Anto 
1

4
 usia Ibunya. Jika Ibu Anto Lahir Pada Tahun 1968 Tahun berapakah  

Anto Lahir? 

Jawab:  

Usia ibu Anto = 2016 − 1968 = 48 Tahun 

Usia Anto = 
1

4
× 48 = 12 Tahun, jadi 

Tahun Kelahiran Anto = 2016-12 = 2004 

3). Pak Darmawan akan mengecat 5 Meja, untuk mengecat satu meja, Pak Darmawan 

membutuhkan waktu sebesar 30 Menit. Jika Pak Darmawan mulai mengecat pada pukul 

08.10. Pukul berapakah Pak Darmawan selesai mengecat semua meja tersebut? 

Jawab: 

Waktu yang dibutuhkan mengecat 5 meja= 5 × 30 = 150 Menit = 2 Jam 30 Menit 

Pak Darmawan selesai mengecat meja pada pukul: 08.10 + 2 Jam 30 Menit = 10.40.  
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b. Pengukuran Satuan Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

1). 1. 3 Kilometer + 100 Dekameter =….. Meter 

Jawab: 

1 Kilometer = 1000 Meter. 

3 Kilometer = 3 × 1000 = 3000 Meter. 

1 Dekameter = 10 Meter 

100 Dekameter = 100 × 10 = 1000 Meter 

Jadi 3 Kilometer + 100 Dekameter = 3000 + 1000 = 4000 Meter. 

2).  1200 mm + 0,001 hm +  0,57 dam = … cm 

Jawab: 

1 mm = 0,1 cm ⟹ 1200 mm = 1200 × 0,1 = 120 cm 

1 hm = 10.000 cm ⟹ 0,001 hm = 10.000 × 0,001 = 10 cm 

1 dam = 1000 cm ⟹ 0,57 dam = 0,57 × 1000 = 570 cm 

Jadi, 1200 mm + 0,001 hm +  0,57 dam = 120 + 10 + 570 = 700 cm 

 

 

 

 

 

Kilometer (km)      Kilometer (km) 

Hektometer (hm)     Hektometer (hm) 

Dekameter (dam)     Dekameter (dam) 

Meter (m)      Meter (m) 

Desimeter (dm)      Desimeter (dm) 

Centimeter (cm)     Centimeter (cm) 

Milimeter (mm)      Milimeter (mm) 

 

Turun 

satu 

Tingkat 

× 10 

Naik 

satu 

Tingkat 

÷ 10 
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c. Pengukuran Satuan Berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

1). 4000 mg +  0,5 kuintal =..  g 

Jawab: 

1 mg = 0,01 g ⟹ 4000 mg = 4000 × 0,01 = 40 g 

1 kuintal = 100 kg ⟹ 0,5 kuintal = 50 kg = 50 x 1000 = 50.000 g 

Jadi, 4000 mg +  0,5 kuintal = 40 + 50.000 = 50.040 gr 

2). Pak Sukirman menerima jatah beras 1/2 kuintal tiap bulan. Beliau tiap bulan menyumbangkan 

berasnya sebesar 20 kg, berapa kg beras yang diperoleh Pak Sukirman dalam jangka waktu 1,5 

tahun? 

Jawab: 

1 kuintal = 100 kg ⟹ 1/2  kuintal = 50 kg dalam 1 bulan. 

Total yang diperoleh dalam 1 bulan 50 kg – 20 kg = 30 kg. 

Sehingga total beras yang diperoleh dalam setahun adalah 30 × 12 = 360 kg.  

 

Kilogram (kg)      Kilogram (kg) 

Hektogram (hg)      Hektogram(hg) 

Dekagram (dag)      Dekagram (dag) 

Gram (g)     Gram (g) 

Desigram (dg)      Desigram (dg) 

Centigram (cg)      Centigram (cg) 

Miligram (mg)      Miligram (mg) 

 

Turun 

satu 

Tingkat 

× 10 

Naik 

satu 

Tingkat 

÷ 10 

1 Ton = 1000 Kg  1 Kg = 2 Pon 

1 Kuintal = 100 Kg 1 Kg = 10 Ons 

1 hg = 1 ons  1 ons = 100 gram 
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d. Pengukuran Kuantitas 

 

 

 

Contoh: 

1). 8 rim + 100 lembar = … lembar 

Jawab: 

1 rim = 500 lembar ⇒8 rim = 8 × 500 = 4000 lembar. 

2. 24 lusin + 144 buah = … gros 

Jawab: 

12 lusin = 1 gros⇒24 lusin = 2 gros 

1 lusin = 12 buah ⇒ 1 buah = 
1

12
 lusin ⇒ 144 buah = 144 ×

1

12
= 12 lusin = 1 gros 

Jadi, 12 lusin + 144 buah = 2 + 1 = 3 gros. 

3. Ibu Maemunah membeli piring  10 lusin, gelas 15 lusin dan sendok 3 gros disebuah toko. Pada 

saat pejalanan pulang 5 buah piring dan 2 buah gelas ibu Maemunah pecah. Berapa buah sisa 

barang yang dibeli oleh Ibu Maemunah? 

Jawab: 

Barang sebelum Pecah 

Piring ⇒ 10 lusin = 10 × 12 = 120 buah 

Gelas ⇒ 15 lusin = 15 × 12 = 180 buah 

Sendok ⇒ 3 gros = 3 × 12 × 12 = 432 buah 

Barang setelah pecah 

Piring = 120 − 5 = 115 buah 

Gelas = 180−2 = 178 buah 

Sendok = 432 buah 

Jadi total sisa barang yang dibeli ibu Maemunah adalah 115 + 178 + 432 = 725 buah. 

 

 

 

1 Lusin = 12 Buah  1 kodi = 20 Lembar 

1 gros = 12 Lusin  1 rim = 500 Lembar 
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2.Penaksiran 

a. Jenis-jenis Pembulatan 

1). Membulatkan bilangan ke Satuan terdekat 

Pada jenis pembulatan ini yang diperhatikan adalah angka persepuluhan yaitu: 

0, 𝑝 (𝑝 merupakan bilangan cacah) dengan asumsi, jika angka persepuluhnya adalah 0,1,2,3 

dan 4 maka dihilangkan dan jika angka persepuluhnya adalah 5,6,7,8 dan 9 maka akan 

dibulatkan menjadi 1. 

Contoh: 

1. 17,8 dibulatkan menjadii 18. 

2. 16,75 dibulatkan menjadi 17. 

3. 567,41 dibulatkan mnjadi567. 

4. 78,0156 dibulatkan menjadi 78. 

2). Membulatkanbilangan ke Puluhan terdekat 

Pada jenis pembulatan ini yang diperhatikan adalah angka satuannya. Apabila angka 

satuannya berada dibawah 5 yaitu (4,3,2,1) maka dihilangkan (angka satuannya jadikan 0) 

dan apabila angka satuanya berada pada angka 5 atau lebih yaitu (6,7,8,9) maka pembulatan 

dilakukan dengan cara menarik ke angka puluhan diatasnya. 

Contoh: 

1. 44 dibulatkan menjadi 40. 

2. 67 dibulatkan menjadi 70. 

3. 1423 dibulatkan menjadi 1420. 

4. 767dibulatkan menjadi 770. 

3). Membulatkan bilangan ke Ratusan terdekat 

Pada jenis pembulatan ini yang diperhatikan adalah angka puluhannya. Apabila angka 

puluhannya berada dibawah 50 yaitu (40,30,20,10) maka dihilangkan (angka puluhan dan 

satuannya jadikan 0) dan apabila angka puluhannya berada pada angka 50 atau lebih yaitu 

(60,70,80,90) maka pembulatan dilakukan dengan cara menarik ke angka ratusan diatasnya. 
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Contoh: 

1. 435 dibulatkan menjadi 400. 

2. 567 dibulatkan menjadi 600. 

3. 2016 dibulatkan menjadi 2000. 

4. 2962 dibulatkan menjadi 3000. 

 

b. Jenis-jenis penaksiran 

1). Taksiran Bawah 

Taksiran bawah dilakukan dengan caramenaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan 

semua suku dalam operasi hitung kedalam pembulatan tertentu yang ada dibawahnya, 

baik kedalam puluhan, ratusan, atau ribuan. 

Contoh: 

1. 45 + 71 dengan menggunakan taksiran bawah diperoleh 40 + 70 = 110. 

2. 34 × 45dengan menggunakan taksiran bawah diperoleh 30 × 40 = 1200. 

3. 577 ÷ 24dengan menggunakan taksiran bawah diperoleh 500 ÷ 20 = 25. 

4. 734 – 45 dengan menggunakan taksiran bawah diperoleh 700 – 40 = 660. 

 

2).  Taksiran Atas 

  Taksiran atas dilakukan dengan caramenaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan 

semua suku dalam operasi hitung kedalam pembulatan tertentu yang ada diatasnya, baik 

kedalam puluhan, ratusan, atau ribuan. 

Contoh: 

1. 45 + 71 dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 50 + 80 = 130. 

2. 34 × 45dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 40× 50 = 2000. 

3. 577 ÷ 24dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 600 ÷ 30 = 20. 

4. 734 – 45 dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 800 – 50 = 750. 
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3).  Taksiran Tengah 

   Taksiran tengah dilakukan dengan caramenaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan 

semua suku dalam operasi hitung kedalam pembulatan tertentu yang paling dekat ada 

dibawah atau diatasnya, baik kedalam puluhan, ratusan, atau ribuan. 

Contoh: 

1. 45 + 71 dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 50 + 70 = 120. 

2. 34 × 45dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 30 × 50 = 1500. 

3. 577 ÷ 24dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 600 ÷ 20 = 30. 

4. 734 – 45 dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 700 – 50 = 650. 
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Bab XIV Soal uraian Keahlian Matematik 

1. Pak Romlah membeli barang dengan menggunakan mobilnya dengan daya angkut 800 kg. 

Kemudian, pak Romlah membeli 4 kuintal kopi  dan 8 karung beras yang masing-masing beratnya 

40 kg, serta gula jawa. Berapakah berat maksimal gula jawa yang dapat dibelinya? 

2. Seorang buruh bangunan bekerja pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 16.30 dengan waktu 

istirahat selama ½ jam. Apabila batas efektif kerja buruh tersebut dalam sehari adalah 7 jam. 

Berapakah kelebihan jam waktu kerja buruh tesebut? 

3. Waktu di Sabang 2 jam lebih lambat dibanding dengan waktu di merauke. Pak Ali berangkat dari 

sabang menuju merauke menggunakan pesawat pada pukul 08.00 dan tiba 7 jam kemudian. Pada 

pukul berapa pesawat yang digunakan pak Ali tiba di merauke? 
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KOMPETENSI  UTAMA :  PROFESIONAL 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD) 

Mampu  Menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model 

matematika dan model statistika  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Menganalisis pengggunaan piranti yang berhubungan dengan komputer/TIK dalam pengelolaan 

pembelajaran   matematika. 

D. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Piranti Hardware dan software 

Piranti adalah alat yang merupakan kelengkapan untuk beroperasinya suatu computer. 

Piranti terdiri atas 2 yaitu piranti lunak dan piranti keras. Piranti keras atas benda-benda pisik 

yang dapat dirabah  seperti CPU, layar monitor, keyboard  dan sebagainya. Sedangkan piranti 

lunak adalah program  yang  dibuat  dengan tujuan tertentu, misalnya Word processor  untuk 

pengolahan kata, power point untuk keperluan presentasi  dan dsb. Piranti keras biasa juga 

disebut hardware, sedangkan piranti lunak disebut software.  

Beberapa software telah digunakan dalam pembelajaran matematika.  Sebagian 

besar software matematika digunakan untuk membantu siswa dalam memahami  materi 

matematika.  Software tersebut digunakan untuk memvisualisasikan konsep atau fakta serta 

operasi dalam matematika.  

Berikut ini adalah software yang telah digunakan dalam matematika 

a. GeoGebra 

Software ini digunakan dalam pembelajaran matematika yang berfungsi untuk memperlihatkan 

operasi geometri secara dinamis. Selain itu, geoGebra juga digunakan melakukan operasi 

aljabar dan juga membantu siswa dalam memahami kalkulus. 
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b. SPSS 

Sama halnya dengan geogebra, software atau plikasi ini juga memiliki fungsi masing-masing. 

Dan SPSS ini sangat bermanfaat untuk melakukan analisis-analisis yang melibatkan data statistic 

seperti penghitungan mean, median, modus, simpangan rata-rata, regresi, dan korelasi. SPSS  

sudah digunakan secara luas oleh mahasiswa dan peneliti dalam melakukan pengolahan data 

baik secara deskriftif maupun secara inferensial. 

 

c. Microsoft Mathematics  

Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft pada tahun 2010 dan bisa diunduh secara gratis. Dengan 

aplikasi ini, kita bisa menyelesaikan soal-soal aritmetika (menentukan KPK, FPB, faktorial, dll), 

matriks, integral, diferensial, statistik, permutasi, kombinasi, persamaan, pertidaksamaan, 

model matematika, trigonometri, dan beberapa persoalan yang melibatkan rumus fisika dan 

kimia.  

Selain software-sofware diatas, tentunya masih banyak lagi software matematika  

diantaranya ialah graphmatica, MAPEL, sage, freemat, speQ mathematic, MATLAB dan 

sebagainya. Dengan banyaknya software matematika yang dapat kita download tergantung 

dengan apa kebutuhan kita, maka ini akan sangat membantu kita dalam memecahkan 

persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. 

 

d .Perangkat berbasis android 

Dengan kemanjuan teknologi, sofwere pembelajaran sekarang ini dapat diinstall pada 

smartphone. Guru dapat menggunakan sofwere tersebut dalam membuat siswa mengeti 

materi geometri. Softwere tersebut dapat dipasang pada perangkat HP melalui fasilitas  

 

2. Penggunaan Perangkat dalam Pembelajaran Matematika 

Salah satu ciri dari matematika adalah objeknya yang bersifat abstrak. sifat tersebut 

membuat banyak siswa merasa kesulitan dalam memahami matematika. Pada tahap 

perkembangan siswa, mereka perlu dimulai dengan penyajian matematika yang lebih kongkret. 

Guru sebagai fasilitator harus mempunyai kreatifitas dalam menyajikan matematika. 
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Menjelaskan konsep matematika yang abtrak ke dalam bentuk yang nyata, guru 

matematika dapat menyajikan dalam bentuk peraga  yang membuat siswa mampu memahami 

objek matematika yang dijelaskan.  Dengan alat peraga tersebut, siswa dapat difasilitasi untuk 

kompeten  dalam pelajaran matematika yang disajikan dengan lebih cepat. 

Selain itu, penyajian matematika dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu IT 

yaitu dengan menggunakan  software matematika. Software tersebut dapat menggantikan alat 

peraga yang sering dibuat oleh guru. Salah satu kelebihan software matematika dibandingkan 

dengan alat peraga  adalah kemudahan dalam mobilisasi,  pengambangan perangkat , 

penggunaan yang lebih flexibel, penyimpanan yang simple dan mudah diperbaiki serta 

disempurnakan. 

Penggunaan software  matematika dalam pembelajaran tentu saja mempunya 

dampak negatif jika tidak memenuhi kriteri media pembelajaran yang baik dan benar. Dari sisi 

content, pembuatan software matematika tentu saja harus memperhatikan konsep 

matematika yang benar.  Memperlihatkan visualisasi dari konsep yang dijelaskan sehingga 

siswa dapat mencerna dengan pemahaman yang benar.  

Disisi yang lain yaitu dari sisi tampilan, software yang dibuat tentu saja harus menarik 

perhatian siswa, mudah dioperasikan, tidak terlalu banyak content animasi  yang bisa 

mengaburkan content sesungguhnya serta tidak membutuhkan memori yang sangat besar. 

 

3. Kriteria Software matematika yang baik 

Sebuah piranti yang baik haru memenuhi criteria berikut ini: 

a. Keunggulan relatif (relative advantage) 

Keunggulan realtif adalah keunggulan dimana suatu piranti dianggap baik dan unggul dari alat 

yan lain yang mempunyai fungis yang sama. Keunggulat tersebut dapat dinilai dari segi 

ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, akssesibilitas dan lain. Semakin besar 

keunggulan tersebut dirasakan oleh pengguna, maka semakin cepat piranti tersebut diadopsi. 
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Sebagai contoh adalah software matematika yang berfungsi untuk mevisualisasikan konsep 

matematika di sekolah-sekolah. Jika software tersebut dianggap memiliki keunggulan relative 

dari software atau alat yang mempunyai fungsi yang sama, maka guru dan siswa akan  

memakainya serta menyebarluaskannya. Jika alat peraga yang sering digunakan oleh guru 

dalam menjelaskan suatu objek langsung dari matematika  mempunyai banyak kelemahan 

dilihat dari segi mobilitas, kemudahan menjelaskan, serta kemudahan siswa dalam 

menggunakanya, maka tentu saja guru akan lebih memilih untuk menggunakan software 

matematika yang mempunyai kelebihan jika dibandikan dengan alat peraga tersebut. 

Contoh yang lain adalah software pembelajaran geometri yang sudah dibuat  oleh para 

programmer. Software tersebut dapat menyajikan matematika  dengan menghadirakan 

visulisasi dari contoh-contoh bangun- bangun bangun pada dimensi tiga serta dapat 

memperlihatkan secara jelas bagian-bagian dari bangun-bangun tersebut. Software tersebut 

juga dapat memperlihatkan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang.  

Selain itu, masih banyak software yang lain yang bisa  memvisualisasikan konsep matematika 

yang menjadi keunggulan tersendiri dari piranti tersebut dibandikan dengan media yang lain. 

selain memvisualisasikan konsep dari matematika, software yang dibuat juga dapat dilengkapi 

dengan contoh perhitungan dan penyelesaian soal-soal. 

 

b. High Performance 

Software  yang baik adalah softwere yang mempunyai performa yang tinggi. Performa yang 

tinggi berkaitan dengan kemampuan sofwere tersebut dalam memproses  data yang 

besar,serta dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Input data oleh para 

user dapat menyebabkan program mengalami kegagalan atau hang. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan kepercayaan terhadap program menjadi menurun.  

Penggunaan program secara bersamaan secara online juga dapat mengakibatkan program 

bermasalah.  Beberapa  user yang loging secara bersamaan  dapat  dianggap sebagai masukan 

data yang banyak yang menyebakan program menjadi bermasalah. Dalam pembelajaran, 

penggunaan software pembelajaran dapat dimungkinkan digunakan secara bersamaan oleh 
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siswa. keandalan program akan sangat terlihat pada saat siswa menggunakannya dalam waktu 

yang sama. 

 

c.  Mudah digunakan 

Guru dan siswa sebagai pemakai dari suatu perangkat lunak matematika akan lebih menyukai 

software yang mudah digunakan. Ini  adalah salah satu criteria yang sangat penting yang harus 

diperhatikan oleh para programmer software pendidikan. Walaupun tampilan dari software 

tersebut menarik, namun jika susah dalam penggunaanya, maka  menjadi tidak menarik untuk 

digunakan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran. 

Kemudahan penggunaan software matematika dilihat dari kemudahan dalam menginstal di 

dalam perangkat seperti computer  atau perangkat IT lainnya, kemudahan mencari menu-menu 

program, symbol-simbol program yang mudah dikenali serta tampilan yang memudahnya 

operasi dari program tersebut. Program yang baik adalah program yang mempunyai prosedur 

install yang mudah, hanya membutuhkan memori yang tidak boros. Pengaturan tata letak dari 

manu-menu program sangat baik. 

 

d. Kompatibilitas (compatibility) 

Kompatibilitas adalah  kemampuan dari piranti tesebut yang secara konsisten dapat menjaga 

nilai-nilai yang berlaku serta kebutuhan pengguna.  Dengan kata lain, selain memenuhi syarat 

content, piranti tersebut juga harus menarik minat bagi  pemakai. Software matematika yang 

dibuat hari memiliki isi  tentang konsep, fakta, operasi dan prinsip yang benar tentang 

matematika. Kompatibel juga berarti bahwa software yang dibuat adalah software yang sesuai 

dengan usia penggunanya. 

Dari sisi piranti keras yang digunakan, software yang dibuat harus kompatibel dengan piranti 

yang digunakannya secara luas oleh calon penggunanya. Sebagai contoh, 20 Tahun terakhir ini 

software matematika yang dibuat kebanyakan software yang berbasis system windows. Hal ini 

dilakukan karena penggunanya menggunakan computer yang berbasis windows. Namun akhir-

akhir ini juga, maraknya penggunaan tablet dan ponsel pintar di kalangan guru dan pelajar yang 

menggunakan system yang berbasis andreoid. Ini adalah salah satu tantangan dari developer 
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program pendidikan untuk membuat software yang  dapat digunakan pada tablet dan ponsel 

pintar 

 

e. Kompleksitas(complexity) 

Kompleksitas adalah deraja kerumitan dari suatu piranti  dalam hal penggunaannya. Semakin 

kompleks suatu piranti dalam hal ini piranti lunak maka akan semakin rumit  dalam hal 

penggunaan dan pengguna akan susah dalam memahami apa yang ditayangkan oleh software  

tersebut.  Kerumitan dari suatu program menjadi pertimbangan oleh para pengguna dalam 

mengadopsi suatu inovasi. 

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa objek langsung dari matematika adalah objek 

yang abstrak, sehingga penggunaan piranti lunak diharapkan mampu membuat siswa 

memahami materi matematika. Semakin abstrak suatu konsep maka derajat 

kekompleksitasannya harus semakin rendah. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah untuk 

dibuat oleh para developer program. Pemaham yang baik terhadap konsep matematika terkait, 

mewajibakan para developernya harus menguasai dengan baik materi matematika yang akan 

dibuat softwerenya. 

Sebagai contoh, materi geometri termasuk materi matematika yang dianggap mempunyai 

tingkat kerumitan yang tinggi. Pembuatan software geometri tentu saja mempunyai 

keterampilan dalam membuat piranti lunak tersebut lebih mudah untuk digunakan dan 

penyejiannya, membuat siswa mampu memahami materi geomeri dengan sangat cepat.  

Tentu saja akan sangat berbeda jika yang akan dibuat adalah software yang berkaitan dengan 

konsep penjumlah bilangan bulat. Konsepnya sederhana yang membuat kompleksitas dari 

progamnya akan lebih rendah. Para developer tidak membutuhkan pemikiran yang sangat 

dalam untuk membuat program ini. Bahkan dengan menggunakan program  yang 

sederhanapun seperti power point, program ini dapat dibuat. 

 

f. Kemampuan diujicobakan (trialability) 

Suatu program yang baik adalah program yang dapat diujicobakan pada situasi yang berbeda 

dan pada komunitas yang banyak. Uji coba dilakukan untuk menunjukkan kepada calon 
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pemakai keungguan dari program ini. Calon pengguna dapat merasakan bagaimana manfaat 

dari progam tersebut, bagaimana kemudahan dalam penggunaan, serta keunggulan dari 

program tersebut dari sisi isinya. 

Guru  yang telah menggunakan suatu software matematika  wajib untuk mengujicobakan 

kepada siswa. Ada dua informasi penting dari uji coba tersebut yaitu kemudahan dalam 

penggunaan dan efek dalam prestasi belajar siswa. software yang diuji cobakan tersebut 

sebaiknya harus memenuhi kriteria tersebut. Siswa harus merasa mudah dalam menggunakan 

software tersebut, serta hasil  belajar selama uji coba menunjukkan  hasil  yang signifikan lebih 

baik. 

 

g. Kemampuan diobservasi (observability) 

Suatu piranti yang baik adalah piranti yang mudah untuk diobserasi. Observasi yang dilakukan 

untuk melihat hasil dari piranti tersebut. Observasi juga dimaksudkan untuk melihat efek dari 

penggunakan software tersebut. Efek yang dimaksuda dapat saja efek langsung berupa hasil 

belajar atau tidak langsung berupa prilaku pengguna. Observasi dapat dilakukan oleh guru , 

orang tua atau para pemerhati pendidikan.   

Ada banyak program yang telah dibuat yang kontentnya merupakan matematika, namun 

developer mengemasnya dalam bentuk game kekerasan atau  contoh perilaku yang tidak sesuai 

dengan nilai dan norma pendidikan.  Software seperti ini dapat memicu prilaku yang tidak 

diharapkan dari siswa seperti kekerasan dan prilaku menyimpang lainnya. 

 

h. Interobility 

Software yang dibuat sebaiknya mampu berinterasi dengan aplikasi yang lain. interaksi yang 

dimaksud berkaitan dengan kemampuan dari program tersebut yang mensupport program 

yang lain seperti melakukan copy  teks atau gambar dan mendukung fungsi-fungsi yang lain. 

sebagai contoh software word dapat menerima copian teks dan gambar dari  excel, power point 

serta berinteraksi dengan semua program yang berbasis windows. 
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i. Mobility 

Program yang dibuat  akan semakin baik jika dapat dijalangkan di berbagai system operasi.  

Sebagai contoh , program tersebut dapat dijalangkan pada system windows, linux maupun 

android. Hal tersebut akan menguntunkan pengguna, karena mereka tidak perlu mencari 

program yang serupa untuk system yang berbeda. 

Software matematika yang baik seharusnya dapat dijalangkan pada system-sistem operasi yang 

berbeda. Misalnya sofwere geometri yang dapat dijalankan pada system windows, dapat juga 

diinstal pada system operasi android. Jika hal tersebut dapat dilakukan, akan memberikan 

keuntungan kepada siswa untuk dapat menginstal di ponsel pintar masing masing maupun 

pada komputer sekolah atau pribadi. 
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