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Kata Pengantar
Matematika adalah bahasa universal  dan karenanya kemampuan matematika siswa 

suatu negara sangat mudah dibandingkan dengan negara lain. Selain dari itu, matematika 
juga dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. 
Kita mengenal PISA (Program for International Student Assessment) dan TIMSS (The 
International Mathematics and Science Survey) yang secara berkala mengukur dan 
membandingkan antara lain kemajuan pendidikan matematika di beberapa negara.

Standar internasional semacam ini memberikan arahan dalam merumuskan pembelajaran 
matematika di SMP/MTs. Hasil pembandingan antara yang kita ajarkan selama ini dengan 
yang dinilai secara internasional menunjukkan adanya perbedaan, baik terkait materi maupun 
kompetensi. Perbedaaan ini menjadi dasar dalam merumuskan pembelajaran Matematika 
dalam Kurikulum 2013.   

Buku Matematika Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 ini ditulis dengan berdasarkan 
pada materi dan kompetensi yang disesuaikan dengan standar internasonal tersebut. Terkait 
materi misalnya, sebagai tambahan, sejak kelas VII telah diajarkan antara lain tentang data 
dan peluang; pola dan barisan bilangan, aljabar, dan bangun;  serta transformasi geometri. 
Keseimbangan antara matematika angka dan matematika pola dan bangun selalu dijaga. 
Kompetensi pengetahuan bukan hanya sampai memahami secara konseptual tetapi sampai 
ke penerapan melalui pengetahuan prosedural dalam pemecahan masalah matematika. 
Kompetensi keterampilan berfikir juga diasah untuk dapat memecahkan masalah yang 
membutuhkan pemikiran order tinggi seperti menalar pemecahan masalah melalui 
permodelan, pembuktian dan perkiraan/pendekatan.

Walaupun demikian, pembahasan materi selalu didahului dengan pengetahuan 
konkret yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan konkret tersebut 
dipergunakan sebagai jembatan untuk menuju ke dunia matematika abstrak melalui 
pemanfaatan simbol-simbol matekatika yang sesuai melalui permodelan. Sesampainya 
pada ranah abstrak, metode-metode matematika diperkenalkan untuk menyelesaikan model 
permasalahan yang diperoleh dan mengembalikan hasilnya pada ranah konkret.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam Kurikulum 
2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang 
luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya 
serap siswa dengan ketersedian kegiatan pada buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan 
kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari 
lingkungan sosial dan alam.

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang 
sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan 
semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun 
ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Walaupun demikian, sebagai edisi pertama, buku ini 
sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami 
mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima 
kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan 
dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
Jakarta,  Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh
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Untuk menyiapkan sebuah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, maka 
buah pikiran pengarang harus diturunkan dari Kompetensi Dasar yang tertuang dalam 
kurikulum sehingga buku akan memberi makna kepada siswa yang mempelajarinya. 
Buku Siswa Matematika kelas VIII kurikulum 2013 terdiri tidak hanya memuat definisi , 
rumus, atau soal saja, tetapi juga berisi aktifitas yang memandu siswa untuk membangun 
pengetahuannya. Pada buku ini disajikan masalah-masalah yang membutuhkan 
pemikiran tingkat tingghi (high order thinking). Beberapa dari masalah tersebut 
sudah diberikan beserta prosedur penyelesaiannya, beberapa disajikan petunjuk untuk 
memcahkannya saja yang diharapkan akan dipecahkan oleh siswa. Pada setiap Bab 
disajikan minimal satu tugas projekyang menuntut siswa bekerja dalam kelompok dalam 
waktu yang relatif tidak sebentar untuk menyelesaikannya.

Konsep umum pada setiap bab terdiri dari (1) Pengantar Bab, (2) Peta Konsep, (3) Tokoh 
matematika, (4) Isi materi, dan (5) Merangkum.

1. Pengantar Bab terdiri dari kata kunci, Kompetensi Dasar, deskripsi materi, dan 
pengalaman belajar yang diharapkan  akan didapatkan siswa setelah pembelajaran

  

1MATEMATIKA

Perhatikan dengan teliti gambar di atas. Jika kita amati pada 
gambar tersebut sebagian besar bahan dasarnya terdiri dari 
bangun segi empat dan segitiga. 
Adakah bangun lain yang bahan dasarnya berbentuk daerah 
segi empat dan segitiga? Coba Amatilah lingkungan sekitarmu. 
Bentuk bangun manakah yang ada pada benda-benda di 
sekitarmu?Apakah setiap bangun yang kalian temukan 
sebagian besar terdiri dari bangun segitiga dan segi empat? 
Untuk memahami lebih jauh mengenai segi empat dan segitiga 
pelajarilah uraian bab ini dengan saksama.

Bab  1 Segi Empat 
dan Segitiga

1. Memahami sifat-sifat 
bangun datar dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas.

2. Menaksir dan menghitung 
luas permukaan 
bangun datar yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan prinsip-
prinsip geometri.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegipanjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, 
dan layang-layang.

K
D 

ompetensi 
asar

• Keliling 
• Luas
• Segitiga
• Persegipanjang
• Persegi
• Jajargenjang
• Belah Ketupat
• Layang-Layang
• Trapesium.

K ata Kunci

1. Terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif.
2. Menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata.
3. Mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep.
4. Dilatih bekerjasama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan.
5. Dilatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka.
6. Merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.
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engalaman
elajar2. Peta konsep berisi diagram keterkaitan antar materi pada Bab.

3. Tokoh matematika dipilih sesuai dengan materi yang akan dibahas pada Bab. Selain 
menjelaskan sejarah dan keterkaitan tokoh tersebut terhadap materi yang akan 
dibahas, juga membahas hikmah yang bisa dicontoh dari tokoh tersebut.

4. Isi materi berupa kegiatan-Membelajarkan yang menuntut siswa secara aktif 
untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga siswa akan mendapatkan pengalaman 
yang diharapkan. Pada setiap awal Membelajarkan berisi konteks atau masalah 

Petunjuk 
Penggunaan Buku
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terkait dengan kegiatan. Masalah yang disajikan ada yang diberikan beserta 
pemecahannya, ada yang dilengkapi dengan petunjuk pemecahan masalah, 
dan ada yang dibiarkan berupa masalah untuk dipecahkan siswa. Pada setiap 
Membelajarkan mengikuti pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, 
menggali informasi, menalar, dan mngkomunikasikan yang disajikan dengan 
ikon-ikon tertentu. Berikut penjelasan dari setiap ikon tersebut.

a. Ayo
Kita Amati

 Pengalaman belajar pada Membelajarkan Ayo Kita Amati mengamati 
dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, menyimak, melihat 
(tanpa atau dengan alat) objek-objek matematika tertentu terkait 
masalah atau topik kegiatan. Hasil pengamatan dapat berupa definisi, 
aksioma, postulat, teorema, sifat, grafik dan lain sebagainya. Pengalaman 
belajar mengamati ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam 
mengembangkan dan melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan 
mencari informasi.

b. Ayo Kita
Menanya??

 Setelah terjadi proses mengamati, pengalaman belajar peserta 
didik berikutnya yang difasilitasi guru adalah pengalaman belajar 
menanya. Pengalaman belajar tersebut dimaknai sebagai menanya 
dan mempertanyakan terhadap hal-hal yang diamati. Terjadinya 
kegiatan’menanya’ oleh peserta didik dapat disebabkan oleh karena 
belum dipahaminya hal-hal yang diamati, atau dapat pula karena ingin 
mendapatkan informasi tambahan tentang hal-hal yang diamati. Agar 
proses menanya oleh peserta didik semakin hari berjalan semakin 
lancar dan berkualitas, guru dapat memfasilitasi dengan pancingan 
pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi menggiring peserta didik untuk 
mempertanyakan hal-hal yang diamati. 

c. 
Menggali

Informasi
+=+

 Setelah terjadi proses menanya, pengalaman belajar siswa berikutnya 
adalah menggali informasi. Pada buku siswa disajikan dua jenis informasi, 
yaitu informasi langsung dan tidak langsung. Pertama, informasi 
disajikan secara langsung, sehingga menuntut siswa untuk cermat dalam 
memahami informasi yang disajikan. Kedua, informasi disajikan dengan 
mengajak siswa melakukan suatu aktivitas yang mengarh pada informasi 
yang ingin dicapai, untuk itu siswa harus aktif dalam mengikuti panduan 
buku siswa dan guru.  Selain informasi yang diperoleh dari buku siswa, 
diharapkan siswa juga aktif membaca informasi sumber lain, mengamati 
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objek/kejadian/aktivitas, atau melakukan wawancara dengan nara 
sumber. Dari Membelajarkan mengumpulkan informasi ini data-data 
yang selanjutnya siap diolah, dihubungkan antara data yang satu dengan 
yang lainnya (diasosiasikan), dianalisis, dan dinalar.

d. Ayo Kita
Menalar

 Setelah mengalami proses mengamati, menanya, dan menggali informasi 
maka pengalaman belajar pokok berikutnya adalah mengolah informasi 
atau mengasosiasikan. Membelajarkan mengolah informasi dimaknai 
sebagai mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas 
dari hasil Membelajarkan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil 
dari Membelajarkan mengamati dan Membelajarkan mengumpulkan 
informasi. Sedangkan proses pengolahan informasi dapat terjadi  dari  
yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda atau bahkan bertentangan. Pada buku siswa Membelajarkan 
menalar disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan 
akan terjawab oleh siswa setelah melalu Membelajarkan mengamati 
hingga menggali informasi. Hasil dari Membelajarkan menalar ini berupa 
jawaban, pernyataan, atau kesimpulan.

e. Ayo Kita
Berbagi

 Setelah mengalami proses mengamati, menanya, mengumpulkan, 
dan mengolah informasi maka pengalaman belajar pokok berikutnya 
adalah mengkomunikasikan yang dimaknai sebagai Membelajarkan 
menyampaikan hasil pengamatan, atau  kesimpulan yang  diperoleh 
berdasarkan hasil analisis secara tertulis, lisan, ataupun dengan media. 
Tujuan dari Membelajarkan berbagi adalah melatih siswa untuk berani  
menyampaikan ide kepada orang lain. Dengan adanya Membelajarkan 
berbagi, diharapkan akan tumbuh pada diri siswa sikap empati, saling 
menghargai, dan menghormati perbedaan orang lain.

5. 
Merangkum

 Berisi pertanyaan-pertanyan yang mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang materi yang telah dipelajari dalam satu bab.

Buku ini tentunya jauh dari kesempurnan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
komentar dan saran untuk perbaikan buku ini, baik dari siswa, guru maupun 
maupun pihak lain terkait dalam Membelajarkan pembelajaran.
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

< B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sangat Sulit dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak 
terselesaikan atau kurang mampu 
mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Sistem Koordinat
Bab  1

Menggunakan koordinat 
Kartesius dalam 
menjelaskan posisi relatif 
benda terhadap acuan 
tertentu.

K
D

ompetensi
asar

1. Menggunakan bidang 
koordinat Kartesius untuk 
menentukan posisi:

 a. titik terhadap sumbu-x
 b. titik terhadap sumbu-y
 c. titik terhadap titik asal (0 , 0)
 d. titik terhadap titik tertentu (a, b)
2. Menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi:
 a. garis yang sejajar dengan sumbu-x
 b. garis yang sejajar dengan sumbu-y
 c. garis yang berpotongan dengan sumbu-x
 d. garis yang berpotongan dengan sumbu-y
 e. garis yang tegak lurus dengan sumbu-x
 f. garis yang tegak lurus dengan sumbu-y

P
B

engalaman
elajar

• Titik Asal 
• Sumbu-x 
• Sumbu-y
• Garis-garis sejajar
• Garis-garis tegak lurus
• Garis-garis berpotongan

ata KunciK

Jika kalian melihat denah peta  perumahan di atas, kalian akan 
melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tertata 
rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya 
seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu 
mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat 
dimanfaatkan dengan seefi sien mungkin dan semua rumah 
dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Nah jika 
kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa 
setiap rumah memiliki  posisi yang berbeda-beda terhadap 
titik tertentu yang biasanya disebut sitem koordinat. Nah agar 
kalian lebih mengerti apa sih sistem koordinat tersebut, ayo 
kita pelajari sistem koordinat dengan baik
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P
K

eta
onsep

Garis SejajarGaris Sejajar

Garis
Berpotongan

Garis
Berpotongan

Garis
Tegak Lurus

Garis
Tegak Lurus

Titik AsalTitik Asal

Sumbu-xSumbu-x-

Sumbu-ySumbu-y-

Sistem
Koordinat

Sistem
Koordinat

Posisi TitikPosisi Titik Posisi GarisPosisi Garis
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Descartes dikenal sebagai Renatus 
Cartesius dalam literatur berbahasa 
Latin, merupakan seorang  lsuf dan 
matematikawan Perancis. Beliau 
mempersembahkan sumbangan 
yang  penting yaitu penemuannya 
tentang geometri analitis, yang 
akhirnya dkenal sebagai pencipta 
“Sistem koordinat Cartesius”, yang 
memengaruhi perkembangan kalkulus 
modern dan menyediakan jalan buat 
Newton menemukan Kalkulus. Beliau 
memberikan kontribusi yang besar 
dalam kemajuan di bidang matematika, 
sehingga dipanggil sebagai  "Bapak 
Matematika Modern".

Descartes, adalah salah satu pemikir 
paling penting dan berpengaruh dalam 
sejarah barat modern. Metodenya 
ialah dengan meragukan semua 
pengetahuan yang ada, yang kemudian 
mengantarkannya pada kesimpulan 

bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam tiga bagian dapat diragukan, yaitu 
pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi dapat diragukan, fakta umum 
tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat 
diragukan, dan  prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan 
tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan yang 
akhirnya mengantarkan pada premisnya Cogito Ergo Sum  yang artinya “aku berpikir 
maka aku ada”.

Hikmah yang dapat dipetik antara lain:

1. Keyakinan yang sempurna dan mutlak  terhadap keberadaan adanya Tuhan, dan 
semua obyek di dunia ini adalah ciptaan Tuhan.

2. Tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus ber kir 
melakukan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru.

3. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna, oleh karena itu 
manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan 
dengan sebaik-baiknya.

4. Saling membantu dan kerja sama sesama manusia agar terjadi interaksi yang positif 
dalam melakukan akti tas dan  belajar.

Rene Descartes
1956 - 1650
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1. Siapkan papan tulis bergaris dan buku berpetak.
2. Siapkan format penilaian sikap dan keterampilan.
3. Siapkan alat peraga yang dapat membantu membuat bidang koordinat (penggaris, 

kertas karton berpetak) atau sediakan bidang koordinat pada kertas karton.
4. Siapkan gambar aliran sungai yang tidak beraturan pada bidang koordinat Kartesius 

yang melewati beberapa titik pada kudran I, II, III, dan IV.

1. Sebelum Kegiatan 
1.1, ajak siswa untuk 
melihat peta pada 
Gambar 1.1 di buku 
siswa. Jelaskan 
manfaat belajar 
bidang koordinat 
dalam kehidupan 
sehari-hari. Salah 
satunya adalah untuk 
mencari koordinat 
alamat rumah seperti 
di pengantar buku 
siswa. 

2. Beri contoh lain 
permasalahan tentang 
manfaat belajar 
bidang koordinat.

Apersepsi
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Membelajarkan 1.1
Memahami Posisi Titik Terhadap Sumbu-x dan Sumbu-y 

1. Minta siswa untuk 
mencermati bidang 
koordinat, tunjukkan 
beberapa titik yang 
memiliki jarak sama 
dan jarak yang 
berbeda terhadap 
sumbu-x dan 
sumbu-y.

2. Minta siswa 
mencermati titik-
titik yang memiliki 
jarak yang sama dan 
jarak yang berbeda 
terhadap sumbu-x 
dan sumbu-y pada  
kuadran yang 
berbeda.

Masalah 1.1
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1. Amati kembali titik-
titik pada bidang 
koordinat.

2. Minta siswa untuk 
mengamati jarak 
titik-titik A, B, C, 
D, E, F, G, dan H 
terhadap sumbu-x 
dan sumbu-y  dan 
hubungannya dengan 
koordinat titik-titik 
tersebut.

3. Minta siswa untuk 
men 
cermati titik-titik 
yang memiliki 
jarak yang sama 
terhadap sumbu-x 
atau  sumbu-y  tetapi 
memiliki koordinat 
yang berbeda, karena 
titik-titik tersebut 
berada pada kuadran 
yang berbeda.

Ayo
Kita Amati

Dengan demikian kalian dapat menuliskan koordinat titik , dan pada bidang 
koordinat sebagai berikut.
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1. Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan 
yang terkait dengan jarak 
titik-titik dari sumbu-x 
dan sumbu-y.

2. Munculnya pertanyaan 
karena siswa belum 
mengerti atau memahami 
pada saat kegiatan 
mengamati.

3. Sebagai pertanyaan 
pancingan, dapat 
menggunakan kata-kata 
yang ada di buku siswa.

Ayo Kita
Menanya??

1. Mintalah siswa untuk 
mencermati sedikit in-
formasi yang berkaitan 
dengan koordinat titik 
pada bidang koordinat 
Cartesius yang berada 
pada empat kuadran.

2. Berilah penjelasan 
secukupnya perbedaan 
koordinat titik yang 
berada di masing-mas-
ing kuadran.

3. Penjelasan sedikit in-
formasi dapat dilaku-
kan oleh siswa yang 
sudah memahami 
koordinat Kartesius.

Sedikit
Informasi
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1. Minta siswa untuk 
mencermati apa 
perbedaan koordinat 
titik-titik yang berada 
di sebelah kanan dan 
sebelah kiri sumbu 
y dan mencermati 
pula apa perbedaan 
titik-titik yang berada 
di sebelah atas dan 
bawah sumbu-x.

2. Minta siswa untuk 
mencermati koordi 
nat titik-titik yang 
memiliki jarak yang 
sama dan tidak sama  
dengan sumbu-x dan 
sumbu-y.

- Titik F berjarak 
5 satuan dari 
sumbu-y dan 
berada di sebelah 
kiri sumbu-y dan 
berjarak  3 satuan 
dari sumbu-x dan 
berada di bawah 
sumbu-x.

- Titik G berjarak 
5 satuan dari 
sumbu-y dan 
berada di sebelah 
kanan sumbu-y dan 
berjarak  4 satuan 
dari sumbu-xdan 
berada di awah 
sumbu-x.

Ayo Kita
Menalar
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1. Berdasarkan Tabel 1.3, berikut alternatif jawaban.
a. Titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan sumbu-y  jika titik tersebut  

koordinat  x-nya sama dan tidak memperdulikan  positif dan negatif
b. Titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan sumbu- x  jika titik tersebut  

koordinat  y-nya sama,dan tidak memperdulikan  positif dan negatif
c. Titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu-y  jika koordinat  x-nya bernilai 

positif, dan berada di sebelah kiri sumbu-y, jika koordinat  x-nya bernilai negatif. 
Titik-titik yang berada di sebelah atas sumbu- x, jika koordinat  y -nya bernilai 
positif, dan berada di bawah sumbu- x, jika koordinat  y -nya bernilai negatif.

 Titik B(3,0) artinya titik tersebut memiliki jarak 3 satuan dari sumbu-y, berada 
di sebelah kanan sumbu-y dan memiliki jarak 0 satuan dari sumbu-x serta berada 
pada sumbu-x.

 Titik  D(0,4) artinya titik tersebut memiliki jarak 0 satuan dari sumbu-y, berada 
pada sumbu-y (dan memiliki jarak 4 satuan dari sumbu-x berada di atas sumbu-x.

 Titik E(-5,0) artinya titik tersebut memiliki jarak 5 satuan dari sumbu-y, berada di 
sebelah kiri sumbu-y dan memiliki jarak 0 satuan dari sumbu-x serta berada pada 
sumbu-x.

 Titik H(0,-5) artinya titik tersebut memiliki jarak 0 satuan dari sumbu-y, berada 
pada sumbu-y dan memiliki jarak 5 satuan dari sumbu-x berada di bawah sumbu-x.

d. Titik-titik yang berada pada sumbu-x jika koordinat-x nya 0.
e. Titik-titik yang berada pada sumbu-y jika koordinat-y nya 0.

2. Jika 4 titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun datar persegi
3. Jika 4 titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun datar persegi panjang

 Mintalah siswa 
untuk menukar kan 
jawabannya dengan 
temannya dan berilah 
sedikit penguatan dan 
bimbingan jika terjadi 
perbedaan jawaban 
siswa.

Ayo Kita
Berbagi
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Ajak siswa untuk mengamati 
dan memahami Contoh 1.2 dalam 
menentukan kooordinat titik 
terhadap sumbu-x dan sumbu y
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Intruksikan siswa 
untuk mengerjakan soal-

soal Latihan 1.1



12   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

Membelajarkan 1.2

1. Siapkan peta perkemahan di kertas karton agar mudah dilihat oleh seluruh siswa 
atau cukup di buku siswa

2. Siapkan papan tulis berpetak atau kertas karton yang sudah diberi bidang koordinat
3. Bentuklah kelompok sebelum pembelajaran dimulai

1. Ajak siswa utuk meng 
amati semua tempat 
terhadap titik  asal 
O(0,0) dan fokuskan 
pada koordinat masing- 
masing tempat.

2. Suruh siswa untuk 
mengamati semua 
tempat terhadap tanah 
lapang dan kolam dan 
fokuskan koordinat 
masing-masing tempat 
terhadap tanah lapang.

3. Minta siswa untuk men 
cermati langkah demi 
langkah Alternatif 
penyelesaian untuk 
menentukan koordinat 
beberapa tempat  
terhadap pos utama.

4. Minta siswa untuk 
membandingkan posisi 
titik terhadap  titik  
pusat dan terhadap titik 
tertentu dan keterangan 
yang menunjukkan 
jarak tempat tertentu 
terhadap titik pusat 
dan tanah lapang serta 
kolam.

Ayo
Kita Amati

Memahami Posisi Titik terhadap 
Titik Asal  O(0, 0) dan Terhadap Titik Tertentu (a, b) 
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Ajak siswa untuk memahami 
Alternatif Pemecahan Masalah 1.2
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1. Minta siswa untuk 
membuat pertanyaan 
berdasarkan kasus 
yang ada di buku 
siswa.

2. Siswa juga boleh  
membuat pertanyaan 
lain, misalnya

• Berapakah koordi-
nat dari perumahan 
terhadap tenda 2 
yang benar

• Mengapa tenda 1 
dan tenda 3 tidak 
memiliki koordinat 
x atau koordinat x-
nya nol

• Mengapa koordinat 
x tenda 3 ter-
hadap tanah lapang 
bernilai positif, 
padahal tenda 3 be-
rada di sebelah kiri 
sumbu-y

Ayo Kita
Menanya??

1. Bentuklah siswa dalam 
beberapa kelompok 
untuk mengerjakan Ayo 
Menalar

2. Mintalah siswa untuk 
menggambar  bidang 
koordinat Cartesius 
agar lebih mudah 
menentukan koordinat 
beberapa tempat 
terhadap tempat 
tertentu.

3. Berilah bimbingan bagi 
siswa yang belum bisa  
menentukan koordinat 
suatu titik tertentu 
terhadap titik tertentu

Ayo Kita
Menalar
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No
Posisi dari titik asal  

O(0, 0)
Posisi dari

Tempat Koordinat Tenda 1 (2, 0) Pos 1 (2, 5) Pasar (4, 3)
1 Perumahan (6, 5) 4 satuan ke 

kanan dan 5 
satuan ke atas

4 satuan ke 
kanan dan 0 

satuan ke atas

2 satuan ke 
kanan dan 2 

satuan ke atas

2 Pemakaman (-5, -2) 7 satuan ke kiri 
dan 2 satuan ke 

bawah 

7 satuan 
ke kiri dan 
7 satuan ke 

bawah

9 satuan 
ke kiri dan 
5 satuan ke 

bawah

3 Pasar (4, 3) 2 satuan ke 
kanan dan 3 

satuan ke atas

2 satuan ke 
kanan dan 
2 satuan ke 

bawah

0  satuan ke 
kanan dan 0 ke 

atas 

4 Hutan (-8, 5) 10 satuan ke kiri 
dan 5 satuan ke 

atas

10 satuan 
ke kiri dan 0 

satuan ke atas

12 satuan 
ke kiri dan 
2 satuan ke 

bawah

5 Tenda 1 (2, 0) 0  satuan ke 
kanan dan 0 

satuan ke atas

0 satuan 
ke kiri dan 
5 satuan ke 

bawah

2 satuan 
ke kiri dan 
3 satuan ke 

bawah
6 Tenda 2 (0, 2) 2 satuan ke kiri 

dan 2 satuan ke 
atas

2 satuan 
ke kiri dan 
3 satuan ke 

bawah

4 satuan 
ke kiri dan 
3 satuan ke 

bawah
7 Pos 1 (2, 5) 0  satuan ke 

kanan dan 5 
satuan ke bawah

0 satuan ke 
kanan dan 0 

satuan ke atas

2  satuan 
ke kiri dan 2 

satuan ke atas

Alternatif jawaban pada kegiatan Ayo Kita Menalar

   Alternatif 
  Jawaban
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1. 
1. Informasikan  

kepada siswa untuk 
mendikusikan dengan 
kelompok lain, dalam 
kegiatan ini: minta 
siswa untuk menukar-
kan jawabannya dan 
mendiskusikan dengan 
teman sebangku

2. Agar lebih jelas, minta 
siswa untuk mencer-
mati  langkah-langkah 
untuk menggambar 
titik-titik pada bidang 
koordinat dan beri  
penjelasan bagi siswa 
yang mengalami  
kesulitan

Ayo Kita
Berbagi
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Ajak siswa untuk me mahami 
Alternatif Penyelesaian Contoh 
1.3 dan mengamati  
Contoh 1.4
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1. Minta siswa untuk 
mencermati kembali 
langkah-langkah 
dalam menentukan 
kordinat titik terhadap 
titik tertentu dalam 
Contoh 1.4

2. Beri penjelasan 
kepada siswa yang 
masih mengalami 
kesulitan dalam 
memahami langkah-
langkah tersebut.

Ayo
Kita Amati
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1. Minta siswa untuk 
membentuk kelompok 
untukmenyelesaikan 
Masalah 1.3 

2. Beri penjelasan dan 
bimbingan secukup 
nya.

3. Minta masing-masing 
kelompok untuk 
mempresentasikan 
jawabannya di 
depan kelas secara 
bergantian dan 
kelompok lain 
memberikan 
tanggapan.

Ayo
Kita Amati
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Z (x, y), karena x = y maka 
cukup dicari koordinat x 
saja 

Karena Z adalah huruf ke-
26 maka koordinat titik Z 
adalah 

= [(1+2+3+ ...+24+25+26)]  
   +1

sehingga diperoleh

=  [(1+26)+(2+25)+(3+24)     
    +...+(13+14)]+1 

Karena ada 27 sebanyak 13, 
maka

= 27×13+1

= 351+1

=352

Jadi koordinat titik Z adalah 
(352, 352)

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk menye 
lesaikan soal latihan dan 
di bahas di kelas dengan 
menunjuk salah satu 
siswa, sedang siswa yang 
lain di minta menanggapi 
dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor 
soal lainnya.

Latihan
!?!?

1.2
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1. Lakukan penilaian pengetahuan dengan melihat hasil ayo bernalar.

2. Lakukan penilaian sikap saat diskusi dan mempresentasikan hasil bernalar.

3. Siswa yang masih belum tuntas berikan pembelajaran remedial dan  berilah tugas 
lain yang sejenis. 
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Membelajarkan 1.3
Memahami Posisi Garis terhadap 

Sumbu-x dan Sumbu-y

1. Fokuskan pengama-
tanpada garis yang 
sejajar, tegak lurus dan 
berpotongan dengan 
sumbu-x dan sumbu-y.

2. Minta siswa untuk 
menemukan apa ciri-
ciri dari garis yang 
sejajar, tegak lurus dan 
berpotongan dengan-
sumbu-x dan sumbu-y.

Ayo
Kita Amati

1. Siapkan papan tulis bergaris dan buku petak
2. Siapkan format penilaian sikap dan keterampilan
3. Siapkan alat peraga yang dapat membantu membuat bidang koordinat (penggaris,  

kertas karton berpetak) atau sediakan bidang koordinat pada kertas karton
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1. Siswa dapat membuat 
pertanyaan dengan 
menggunakan kata-kata 
yang ada di buku siswa.

2. Berilah pancingan per 
tanyaan dan contoh per 
tanyaan yang membuat 
siswa termotivasi untuk 
membuat pertanyaan.

a. Apakah garis yang 
sejajar dengan sumbu-
x pasti tegak lurus 
sumbu-y?

b. Apakah garis yang 
tegak lurus dengan 
sumbu-x pasti sejajar 
sumbu-y?

c. Apakah mungkin 
membuat garis yang 
melalui satu titik yang 
tidak sejajar sumbu-
x dan tidak sejajar 
sumbu-y?

Ayo Kita
Menanya??
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1. Minta siswa untuk 
mencermati dan 
memahami Contoh 1.5 
dan Contoh 1.6 dengan 
baik.

2. Mintalah siswa untuk 
mencermati kembali 
langkah demi langkah 
yang ada pada 
penyelesaian  
Contoh 1.7

3. Beri siswa soal yang 
sejenis, dan minta 
siswa untuk membuat 
prosedur dalam 
menyelesaikan soal 
tersebut.

4. Minta siswa yang sudah 
memahami informasi 
dan contoh untuk 
menjelaskan kepada 
temannya.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk memahami 
Contoh 1.6 serta alternatif 
penyelesaiannya



27MATEMATIKA

1. Garis yang melalui 
titik A sangatlah ban-
yak, termasuk garis 
yang melalui titik 
(0,0).

2. Garis yang melalui 
titik B yang tegak 
lurus sumbu-x dan 
sejajar sumbu-y 
hanya ada satu.

3. Tidak ada garis 
yang sejajar dengan 
sumbu-x dan seka-
ligus sejajar dengan 
sumbu-y.

4. Garis yang melalui 
titik B yang sejajar 
sumbu-x dan tegak 
lurus sumbu-y hanya 
ada satu.

5. Garis yang melalui 
titik D yang memo-
tong sumbu-x dan 
sumbu-y pada satu 
titik yaitu garis yang 
melalui titik pusat 
(0,0).

6. Jika keempat titik 
tersebut dihubung-
kan akan memben-
tuk bangun persegi.

Ayo Kita
Menalar



28   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

1. Mintalah siswa men 
diskusikan dengan  
teman sebangku 
tentang menggambar 
beberapa garis. 

2. Buatlah kesimpulan 
bersama tentang garis 
sejajar, garis tegak 
lurus dan garis yang 
memotong sumbu-x 
dan sumbu-y.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Untuk memecahkan 
Masalah 1.5 bentuklah 
siswa dalam beberapa 
kelompok.

2. Mintalah mereka untuk 
berdiskusi untuk mema-
hami dan me mecahkan 
Masalah 1.5 tersebut

Penyelesaian
J1 (x, y) = [2×11, 20 –1)]
 = [2(10 + 1), (2×10–1)] 

= (22, 19)
P1 (x, y) = [2×17, 32–1)]
 = [2(16 + 1), (2×16–1)] 

= (34, 31)
Karena nilai x pada J1 sama 
dengan nilai y pada J2, 
maka cukup ditulis sebagai 
berikut:
J1 (x, y) = (22, 19) dan  
J2 (y, x) = (19, 22)
P1 (x, y) = (34, 31) dan  
P2 (y, x) = (31, 34)
Jadi, koordinat titik J1  
adalah (22, 19)  dan J2 ada-
lah (19, 22) dan koordinat 
titik P1 adalah (34, 31) dan 
P2 adalah (31, 34).

Ayo
Kita Amati
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1. 
1. Mintalah setiap 

kelompok untuk 
mempresen tasikan 
hasil kerjanya di 
depan kelas secara  
bergantian.

2. Berilah penjelasan 
secukupnya bila 
ada kelompok yang 
belum mengerti.

3. Jika memungkin-
kan berilah soal 
lain yang sejenis 
untuk dikerja kan 
berkelompok pula.

Ayo Kita
Berbagi

 Minta siswa untuk 
menyelesaikan soal 
latihan dan dibahas di 
kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, 
sedang siswa yang lain 
diminta menanggapi 
dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor 
soal lainnya.

Latihan
!?!?

1.3
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1. Pembelajaran projek memerlukan waktu seminggu untuk menyelesaikannya.
2. Siapkan buku-buku matematika di perpustakaan agar siswa tidak mengalami ke 

sulitan untuk mencari buku tersebut.
3. Buatlah alur kerja yang sistematis, sehingga siswa bekerja sesuai dengan alur yang 

sudah ditentukan, namun tetap memperhatikan kreativitas siswa.
4. Identifikasi kembali siswa-siswa yang masih belum mencapai ketuntasan dalam  

belajar, untuk dilakukan pembelajaran remidi dan pengayaan.
5. Pada saat pembelajaran projek, mencari informasi dan referensi di perpustakaan 

dan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran.
6. Pastikan setiap siswa dalam kelompok mempunyai peran masing-masing yang 

saling mendukung.
7. Siswa diminta membuat laporan tertulis dan dikumpulkan minggu depan.
8. Berilah petunjuk yang jelas tentang sistematika laporan.

Tugas
   Projek

Minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk merangkum bab ini. Beri 
penguatan kepada siswa tentang pembelajaran yang dilakukan sebelumnya.

1. Jika suatu titik memiliki koordinat (a, b), maka a adalah jarak titik tersebut dari 
sumbu-y dan b adalah jarak titik tersebut dari sumbu-x.

2. Jika suatu titik memiliki koordinat (a, b), maka a adalah jarak titik tersebut dari 
sumbu-y `dan b adalah jarak titik tersebut dari sumbu-x. Jika berada di kuadran I 
maka a dan b positif, jika di kuadran II, nilai a negatif dan b positif, jika di kuad-
ran III nilai a dan b negatif, dan jika di kuadran IV, nilai a positif dan b negatif.

3. Titik tertentu (x, y) dipandang sebagai titik asal O(0, 0), sehingga  
untuk menentukan posisi  titik tertentu (a, b) sama dengan menentukan posisi 
titik tersebut terhadap titik asal O(0, 0).

4. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu-x, pasti garis tersebut tegak lurus terhadap 
sumbu-y.

5. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu-y, pasti garis tersebut tegak lurus terhadap 
sumbu-x.

6. Jika suatu garis memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu-x, pasti garis terse-
but akan memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu-y.

Merangkum

Penjelasan Tugas Projek 1

Alternatif Merangkum 1
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Minta siswa untuk menyelesaikan 
soal-soal pada Uji Kompetensi 1
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1. Gambarlah titik A(2, -3), B(-4, 5), C(3, 6), dan D(-4,-6) pada bidang koordinat. 
 Penyelesaian.

  

2. Gambarlah garis l yang melalui titik B(-4, -1) dan tegak lurus sumbu y.
3. Gambarlah garis m yang melalui titik C(3, -5) dan tegak lurus sumbu x .
4. Gambarlah garis n yang melalui titik D(-2, 5) yang  tidak tegak lurus terhadap sumbu 

x dan tidak tegak lurus terhadap sumbu y.
5. Gambarlah titik yang melalui titik A(4, -3) dan melalui titik B(4, 3), apakah garis 

tersebut sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu x? Jelaskan jawabanmu.
6. Gambarlah titik A(2, 1), B(2, 5), C(4, 1), dan D(4, 5), pada koordinat kartesius dan 

bila 4 titik dihubungkan bangun apakah yang terbentuk?.
     Penyelesaian.

7. Gambarlah 4 titik K, L, M, dan N yang berjarak sama terhadap titik asal O(0, 0).
8. Gambarlah 4 titik P, Q, R, S yang berjarak sama terhadap titik A(2, –3).
9. Gambarlah garis k yang melalui titik A(3, –5) dan tegak lurus sumbu x.

Soal Pengayaan+=+??
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`

10. Gambarlah garis m yang melalui titik B(4, 3) dan tegak lurus terhadap garis yang 
melalui titik P(3, –2) dan Q(–2, 5).

11. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik 
A(3, 5) dan tegak lurus terhadap sumbu y, dan tentukan koordinat dari keempat titik 
tersebut.

12. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik 
A(5, –3) dan B(–3, 5) dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut.

13. Gambarlah garis k yang tegak lurus terhadap garis m yang melalui titik A(4, 5) dan 
B(5, 4).

14. Gambarlah titik A(–6, 5), B( 6, 6), C(–5, 6), dan D(3, –4) pada bidang koordinat.

 a. Coba hubungkan keempat titik tersebut, apa yang terjadi?

 b. Coba gambar kembali keempat titik itu dengan syarat semua titik  koordinat-x-nya    
 dikurangi 2 dan koordinat-y-nya ditambah 2.

15. Gambarlah titik A(–2, 3), B(4, 3), C(1, 2), dan D(–5, –2).
 a. Hubungkan keempat titik itu dan bangun apa yang terbentuk?
 b. Jika koordinat x titik A ditambah 3 dan koordinat y titik A ditambah 1,      

 koordinat  x titik B dikurangi 3 dan koordinat y titik B ditambah 2, titik C  
 koordinat x ditambah 2 dan koordinat y dikurangi 2, dan titik D  koordinat x di  
 kurangi 4 dan koordinat y ditambah 1 maka akan ada 4  titik baru, jikake 4 titik   
 dihubungkan bangun apakah yang terbentuk?.

16. Diketahui titik-titik pada koordinat di samping ini
Gambarlah titik sebanyak-banyakya  yang  
berjarak sama terhadap titik A dan B
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17. Gambarlah garis sebanyak-banyaknya pada koordinat kartesius yang memiliki jarak 
yang sama terhadap titik P(4, 5) dan tegak lurus terhadap sumbu x.

18. Gambarlah 3 garis  yang berpotongan dengan sumbu x dan sumbu y dan melalui titik 
Q (–3, 5).

19. Gambarlah garis l yang melalui titik K (6, –3) dan tegak lurus dengan sumbu x, apakah 
garis tersebut sejajar dengan sumbu y? Mengapa? Jelaskan alasanmu.

20. Jika garis k sejajar dengan garis m, dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu y, apa-
kah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan sumbu x? Jelaskan  
jawabanmu.
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian



39MATEMATIKA33MATEMATIKA

Operasi Aljabar
Bab  2

Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional

K
D

ompetensi
asar

1. Menerapkan operasi 
aljabar yang melibatkan 
bilangan rasional pada 
masalah yang berbentuk simbolik.

2. Menerapkan operasi aljabar yang melibatkan bilangan rasional pada masalah 
yang berbentuk verbal.

P
B

engalaman
elajar

• Koefi sien 
• Variabel
• Konstanta
• Suku 
• Suku sejenis

ata KunciK

Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan 
Pak Halim mempunyai kebun semangka berbentuk persegi 
panjang. Ukuran panjang kebun semangka Pak Halim 10 m 
lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan 
lebarnya, 3 lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. 
Jika diketauhi luas kebun Pak Halim adalah 450 m2, Tentukan 
luas kebun apel Pak Idris?

Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan model 
matematika yang dinyatakan dalam bentuk aljabar.
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P
K

eta
onsep

Operasi
Aljabar
Operasi
Aljabar

Bentuk SimbolikBentuk Simbolik Bentuk VerbalBentuk Verbal

PenguranganPenguranganPenjumlahanPenjumlahan PerkalianPerkalian PembagianPembagian

Penyederhanaan
Bentuk Aljabar

Penyederhanaan
Bentuk Aljabar
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Muhammad bin Musa al-Khawarizmi 
biasa disebut Al-Khawaritzmi adalah 
seorang ahli matematika, astronomi, 
astrologi. Beliau lahir sekitar tahun 780 
Masehi di Khwarizm (sekarang Khiva, 
Uzbekistan) dan wafat sekitar tahun 
850 Masehi di Baghdad Irak. Selama 
hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja 
sebagai dosen di Sekolah Kehormatan 
di Baghdad, yang didirikan oleh 
Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, 
tempat beliau belajar ilmu alam dan 
matematika, termasuk mempelajari 
terjemahan manuskrip Sanskerta dan 
Yunani..
Kontribusi Al-Khawarizmi tidak hanya 
berdampak pada matematika saja, tetapi 
juga dalam kebahasaan. Kata algoritma 
diambil dari kata Algorismi, pelatinan 
dari nama Al-Khawarizmi. Nama Al-
Khawarizmi juga di serap dalam bahasa 
Spanyol Guarismo dan dalam bahasa 
Portugis, Algarismo yang berarti 

digit. Di Inggris menggunakan istilah algoritm, sedangkan di Spanyol guarismo, dan 
algarismo di Portugal.

Kata Aljabar berasal dari kata al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk 
menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam buku beliau yang berjudul “al-
Kitab al-mukhtasar fi  hisab al-jabr wa'l-muqabala” atau "Buku Rangkuman untuk 
Kalkulasi dengan Melengkapakan dan Menyeimbangkan” yang ditulis pada tahun 820 
Masehi. Buku pertama Al-Khawarizmi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Latin dikenal sebagai Liber algebrae et almucabala oleh Robert dari Chester (Segovia, 
1145) dan juga oleh Gerardus dari Cremona pada abad ke-12.
Karena pengaruhnya yang besar di bidang aljabar, Al Khawarizmi dijuluki sebagai 
Bapak Aljabar. Namun, julukan itu diberikan pula pada Diophantus, seorang ilmuwan 
dari Yunani kuno.  Al-Khawarizmi diperkirakan meninggal sekitar 850 Masehi. Namun, 
karya-karya besarnya masih terus berkembang dan banyak dipelajari hingga saat ini.

Tauladan yang bisa diambil dari seorang Al Khawarizmi antara lain:

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, sehingga bisa 
menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang.

2. Masalah yang rumit bisa diselesaikan asalkan kita mau berusahan dengan sungguh-
sungguh. Seperti Al Khawarizmi yang memecahkan masalah aljabar dengan 
menyederhanakannya.

Meskipun beliau sudah meninggal, namun karya-karya beliau, khususnya tentang 
aljabar masih dikenal hingga saat ini. “Apakah itu aljabar?” Untuk mempelajari lebih 
lanjut tentang materi aljabar, ikuti kegiatan pemebelajaran berikut.

Muhammad bin 
Musa al-Khawarizmi

(780 - 850)

41
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Membelajarkan 2.1

  Mengenal Bentuk Aljabar

  
1. Ingatkan kembali tentang macam-macam bilangan: 

bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, 
bilangan prima, dan lain lain

2. Bentuklah kelompok-kelompok kecil siswa (3 – 4 
orang) yang memungkinkan belajar secara efektif

3. Sediakan beberapa bola kecil atau lainnya, kotak, dan 
tabung (jika ada). Benda-benda ini digunakan pada 
saat kegiatan Ayo Kita Amati

4. Sediakan juga gelas dan keranjang atau lainnya. 
Benda-benda ini digunakan pada saat kegiatan Ayo 
kita Menalar

5. Pancinglah para siswa untuk membuat/mengajukan 
pertanyaan tentang barang/benda yang disedian oleh 
Guru

6. Perhatikan siswa yang kurang aktif dalam membuat/
mengajkan pertayaan, kemudian berilah motivasi 
untuk mereka agar ikut berperan aktif
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1. Berikan motivasi 
pengantar kepada siswa 
untuk mempelajari 
aljabar. Contohnya 
tentang masalah apel 
yang ada di buku siswa.

2. Untuk selanjutnya, 
masalah apel ini bisa 
dijadikan projek setelah 
siswa mendapatkan 
pemahaman tentang 
operasi bentuk aljabar.

Apersepsi

1. Minta siswa untuk 
mengamati permasalahan 
yang yang ada di buku 
siswa. Tujuannya adalah 
siswa mampu memahami 
bagaimana menyajikan 
permasalahan tentang 
pembelian buku menjadi 
bentuk aljabar.

Ayo
Kita Amati
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1. Minta siswa untuk mengamati Tabel 2.1 di buku 
siswa. Tujuannya mengenalkan beberapa bentuk 
aljabar tentang jumlah bola.

2. Asumsi yang perlu disepakati di awal adalah, 
jumlah bola pada setiap kotak adalah sama, dan 
jumlah bola dalam setiap tabung adalah sama. 

Ayo
Kita Amati

Ajak siswa untuk mema-
hami makna simbol x dan 
simbol y pada bentuk al-
jabar yang disajikan pada  
Tabel 2.1.

Ajak siswa untuk mema-
hami tentang nilai bentuk 
aljabar dengan mensubtitu-
si variabel x dengan suatu 
bilangan.

Berikan pertanyaan 
kepada siswa untuk men-
guji pemahaman siswa 
tentang bentuk aljabar 
(lanjutan dari konteks kar-
dus buku dan buku). Misal 
“Seandainya Pak Agus 
membeli lagi 4 kardus 
buku. Bagaimana bentuk 
aljabarnya?”
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Ajak siswa untuk memahami bentuk aljabar 
yang disajikan pada Tabel 2.2 buku siswa.  
Tekankan kepada siswa makna variabel x dan y 
yang dimaksud.
x menyatakan banyak bola dalam satu kotak
y menyatakan banyak bola dalam satu tabung
Tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama
Tiap tabung berisi bola dengan jumlah sama
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 Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan 
tentang hal yang masih 
belum dipahami dari 
kegiatan pengamatan.

 Contoh:  
Bagaimana bentuk 
aljabarnya ketika bola-
bola tersebut berada 
didalam kotak atau 
tabung?

Ayo Kita
Menanya??

Contoh pertanyaan:
Apakah simbol x dan y pada Tabel 2.2 bisa diganti 
dengan massa bola?
Mengapa harus disepakati di dalam kotak maupun 
tabung harus berisi bola dalam  
jumlah yang sama?
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 Minta siswa untuk 
memahami sedikit 
informasi. Tujuan 
informasi tersebut 
untuk memperkenalkan 
klasifikasi bentuk aljabar 
berdasakan sukunya, suku. 
koefisien, variabel, dan 
konstanta.
	Suku adalah bagian dari 

bentuk aljabar yang 
dipisahkan oleh tanda 
tambah atau kurang

	Koefisien adalah faktor 
konstan pada suatu suku

	Variabel adalah suatu 
simbol yang mewakili 
suatu nilai tertentu

	Konstanta suku pada 
bentuk aljabar yang 
berupa bilangan/nilai 
tertentu.

Menggali
Informasi

+=+

Minta siswa untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang 
disajikan dalam kegiatan 
menalar. Dalam 
memecahkan masalah, 
siswa diminta untuk 
membuat bentuk aljabar 
dari permasalahan.
Misal : 
 x = Banyak bola dalam 
       kotak
 y = Banyak bola dalam  
       tabung  
Asumsi massa kotak 
saat kosong tidak 
mempengaruhi 
kesetimbangan massa setiap 
bola sama. 
x = 9 dan y = 16.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk 
menyajikan jawabannya  
di depan kelas.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah 
dilalui.

2. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini.

3. Jika dipandang perlu, minta siswa mengerjakan soal latihan di rumah
4. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 

rubrik penilaian.

5

2
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Membelajarkan 2.2
Memahami Penjumlahan Dan 
Pengurangan Bentuk Aljabar

1. Ajak siswa untuk mengingat kembali operasi penjumlahan dan pengurangan pada 
bilangan bulat 

2. Rencanakan pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 siswa untuk berdiskusi 
secara efektif

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 2.2 
serta alternatif pemecahan 
masalahnya. Ajak 
siswa untuk memahami 
konteks penjumlahan 
dan pengurangan bentuk 
aljabar yang disajikan
Keterangan:
x adalah massa tiap karung 
beras

Ayo
Kita Amati



51MATEMATIKA

Minta siswa untuk 
menuliskan hal yang belum 
dipahami dari kegiatan 
mengamati.
Alternatif pertanyaan:
1. Bagaimana proses 

menjumlahkan bentuk 
aljabar?

2. Bagaimana proses 
mengurangkan bentuk 
aljabar?

3. Bentuk yang bagaimana 
yang bisa dijumlahkan 
atau dikurangkan?

Ayo Kita
Menanya??

 Setelah memahami 
informasi yang diberikan, 
mintalah siswa untuk 
menggali informasi sesuai 
dengan intruksi di buku 
siswa. Informasi yang 
diberikan adalah tentang 
suku sejenis dan contoh-
contoh penjumlahan 
dan pengurangan bentuk 
aljabar.

Menggali
Informasi

+=+

Ajak siswa untuk memahami penjumlahan 
bentuk aljabar dengan mengamati dan  
melengkapi sel yang masih kosong pada 
Tabel 2.3.
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Ajak siswa untuk memahami tentang suku-suku 
sejenis yang disajikan pada Tabel 2.4 buku siswa.
Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.1, Contoh 
2.2, dan Contoh 2.3, serta alternatif penyelesaiannya. 
Minta siswa untuk memahami beserta prosedur pada 
tiap tahap  
penyelesaian.
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Minta siswa untuk 
menjawab soal-soal 
pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar. Instruksikan 
kepada siswa untuk 
membuat prosedur tiap 
langkah.

Ayo Kita
Menalar

1.a. -11m+11n+4
   b. 4a-5b-5c+13d
2. a.5m-3n-16
    b.26a+19b-5c-13d
3. a.12x-8y-10z+10

Jawaban
Alternatif

1. Ajak siswa untuk 
melakukan refleksi 
terhadap kegiatan 
belajar yang sudah 
dilalui 

2. Periksalah apakah 
semua kelompok sudah 
mencatat hal-hal yang 
penting pada kegiatan 
kali ini

3. Mintalah siswa untuk 
mengerjakan soal 
latihan yang ada di 
buku siswa. 

egiatanK 
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Membelajarkan 2.3
 Memahami Perkalian 

Bentuk Aljabar

Masalah 2.3
Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 2.3  
serta alternatif pemecahan 
nya. Ajak siswa untuk 
memahami cara 
mengalikan bentuk aljabar 
dengan cara bersusun.

Ayo
Kita Amati

1. Gali ingatan siswa tentang bagaimana membuat bentuk aljabar dari suatu cerita.
2. Cek ingatan siwa tentang makna variabel, konstanta, dan koefisien pada suatu 

bentuk aljabar.
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Ajak siswa untuk memahami ilustrasi 
pemecahan masalah 2.3 yang disajikan 
pada Gambar 2.3 di buku siswa.

Ajak siswa untuk 
memahami Tabel 2.6 
di buku siswa. Tabel 
tersebut berisi tentang 
perkalian bentuk aljabar 
disertai dengan langkah 
demi langkah.
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Ajak siswa untuk 
memahami tentang faktor 
dari bentuk aljabar serta 
Contoh 2.4, Contoh 2.5, 
dan Contoh 2.6.

Ajak siswa untuk 
memahami sifat komutatif, 
asosiatif, dan distributif 
bentuk aljabar.

Menggali
Informasi

+=+

Minta siswa menuliskan 
pertanyaan tentang hal 
yang belum dipahami 
dari kegiatan mengamati.

Alternatif pertanyaan:

1. Bagaimana 
mengalikan bentuk 
aljabar?

2. Apakah setiap 
bentuk aljabar bisa 
dikalikan?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan yang 
ada pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar

Ayo Kita
Menalar
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1.

 
2. 

  
 
3. 
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Jawaban
Alternatif
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Minta siswa untuk 
menyajikan hasil dari 
bernalarnya.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menye-
lesaikan soal latihan dan 
di bahas di kelas dengan 
menunjuk salah satu siswa, 
sedang siswa yang lain 
diminta menanggapi dengan 
santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal lainnya.

Latihan
!?!?



60   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

A B

CD

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang sudah dilalui 
2. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 

kegiatan kali ini
3. Mintalah siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa. (jika 

perlu)
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Membelajarkan 2.4

Memahami Pembagian Bentuk Aljabar

1. Ingatkan kembali tentang perkalian bentuk aljabar.
2. Ingatkan kembali tentang konteks perhitungan luas kebun pada Kegiatan 2.3 

memahami perkalian bentuk aljabar.

Minta siswa mengingat 
kembali Masalah 2.3 
perhitungan luas kebun 
yang melibatkan perkalian 
bentuk aljabar.

Apersepsi

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 
2.4 serta alternatif 
pemecahannya. Konteks 
dari Masalah 2.4 adalah 
untuk memahamkan 
kepada siswa tentang 
pembagian bentuk aljabar. 
Ketika menuliskan hasil 
bagi bentuk aljabar harus 
menuliskan syarat bahwa 
penyebut tidak boleh sama 
dengan nol.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk memahami Tabel 27a tentang me-
nentukan hasil bagi bentuk aljabar yang disajikan tahap 
demi tahap.



63MATEMATIKA

Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan 
tentang hal yang belum 
dipahami dalam proses 
membagi bentuk aljabar 
yang disajikan dalam Tabel 
2.7a dan 2.7b.

Contoh pertanyaan:
1. Bagaimana jika pada 

pembagian bentuk 
aljabar sisanya tidak 
nol?

2. Apakah setiap bentuk 
aljabar bisa dibagi 
dengan bentuk aljabar 
yang lain

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
memahami Contoh 2.7 serta 
alternatif penyelesaiannya.  
Contoh yang disajikan 
adalah pembagian bentuk 
aljabat yang tidak habis 
(sisanya tidak nol).

Menggali
Informasi

+=+

Ajak siswa untuk 
memahami Tabel 2.7b 
tentang menentukan hasil 
bagi bentuk aljabar.
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 2.5 
dan 2.6 serta alternatif penyelesaiannya



65MATEMATIKA

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan 
pada kegiatan Ayo Kita 
Menalar. Minta siswa 
untuk menuliskan 
prosedurnya. 

Ayo Kita
Menalar

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Jawaban
Alternatif
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Minta siswa untuk 
menyajikan jawaban 
dari kegiatan bernalar 
semenarik mungkin.

Ayo Kita
Berbagi

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang sudah dilalui 
2. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 

kegiatan kali ini
3. Mintalah siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa. 
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Membelajarkan 2.5

Memahami Cara Menyederhanakan Bentuk Aljabar

Ajak siswa untuk mengingat kembali tentang  penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan, contoh:

Sederhanakan 3 2
4 5

+ : yaitu Sederhanakan 5 4
6 3

−

yaitu 
5 4 2 5 8 5 8 3 1
6 3 2 6 6 6 6 2

× − −
− = − = = = −

×

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 
2.7. Untuk menentukan 
alternatif pemecahan 
Masalah 2.7, ajak 
siswa untuk mengamati 
contoh-contoh yang 
disajikan.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.7, Contoh 2.8, 
dan Contoh 2.9, serta alternatif penyelesaiannya. Ajak 
siswa untuk memahami keterangan pada setiap langkah 
penyederhanaan bentuk aljabar.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.10, Contoh 
2.11, dan Contoh 2.12, serta alternatif penyelesaiannya. 
Ajak siswa untuk memahami keterangan pada setiap 
langkah penyederhanaan bentuk aljabar.
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.13 dan 
Contoh 2.14, serta alternatif penyelesaiannya. Ajak 
siswa untuk memahami keterangan pada setiap 
langkah penyederhanaan bentuk aljabar.
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Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan 
tentang hal yang belum 
dipahami dari kegiatan 
mengamati.
Contoh pertanyaan:
1. Bagaimana cara 

menyederhanakan 
bentuk aljabar yang 
lebih rumit?

2. Bagaimana kita 
bisa tahu langkah 
demi langkah pada 
penyederhanaan 
bentuk aljabar?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak Siswa untuk 
memahami beberapa 
contoh beserta langkah 
untuk menyederhanakan 
bentuk aljabar.

Ajak siswa untuk 
memahami Contoh 
2.16 serta alternatif 
pemecahnnya. Contoh 
yang disajikan pada 
kegiatan Ayo Kita 
Menggali Informasi 
relatif lebih rumit dari 
pada yang disajikan di 
kegiatan Ayo Kita Amati.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 2.17 serta alternatif penyele-
sainnya. Jelaskan kepada siswa tentang mengapa harus diberi syarat 
ketika menyederhanakan (membagi bentuk aljabar pembilangan dan 
penyebut yang sama) bentuk aljabar tidak boleh sama dengan nol.
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Minta siswa untuk men- 
jawab pertanyaan pada ke 
giatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Minta siswa untuk 
menyajikan jawabannya  
di depan kelas.

Ayo Kita
Berbagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Jawaban
Alternatif
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang sudah dilalui 
2. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 

kegiatan kali ini
3. Mintalah siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa. 
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Minta siswa untuk 
membuat rangkuman 
materi dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
didapatkan.

Merangkum

●.	 Untuk menjumlahkan/
mengurangkan bentuk 
aljabar dengan bentuk 
aljabar, jika terdapat 
suku sejenis, maka 
hasil penjumlahan/
pengurangannya bisa 
disederhanakan dengan 
menjumlahkan koefisien 
dari suku sejenis tersebut.

 Untuk perkalian, pada 
suku yg dikalikan ada 
variabel yang sama maka 
ditulis dalam bentuk 
pangkat.

 Untuk pembagian, seperti 
pada langkah-langkah 
membagikan pada 
kegiatan menalar.

●	 Menjumlahkan/
mengurangkan suku-suku 
sejenis, membagi bentuk 
aljabar yang bisa dibagi. 

●	 Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisakan oleh tanda tambah atau 
kurang.  
Koefisien adalah faktor konstan pada suatu suku

 Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu
 Konstanta suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan/nilai tertentu.
  2   x    +     4

Koefisien Variabel Konstantasukusuku

2 x    +     4
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Soal Pengayaan+=+??
aljabar dari:

 a. 4x2 + x – x2 + 2   c.  –2(2x2 + 3x – 4)
 b. 2ab - 3bc + 5ba - 4cb
2.  Jumlahkan bentuk aljabar dari:
 a. 6x +5 dan –3x – 6   c. 3 (2x2  – 4x + 5) dan 2 (4x2  + 3 x – 7) 
 b. 6x – 5y – 2z dan – 8x + 6y +9z
3.  Kurangkanlah:
 a. 5x – 9y dari 7x + 15y   c. –x2  + 6xy + 3y2 dari 5x2  – 9xy – 4y2

 b. 5x – 3y + 7 dari 5y – 3x – 4 
4. Tentukan hasil perkalian dari:
 a. 5x2 (6x – 3y)   c. (x – 5) (x2– 4x + 20)
 b. (2x – 2)(x +5)
5. Sederhanakan bentuk aljabar berikut:
 a. 10p8 q5 : 5 p7 q3

 b. 
3

2 3
y x

y
−

+
 

c. 

6.  Usia Pak Abdul sekarang sama dengan 3 kali usia anak pertamanya, Udin. Pada 10  
 tahun mendatang  jumlah usia mereka adalah 76 tahun. Berapakah usia Pak Abdul  
  saat Udin lahir?

7.  Pak Tohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya    
  Di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sis-
inya   . Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 m2, maka berapakah luas 
tanah Pak    Tohir sebenarnya?

8.  Diketahui suatu segitiga dengan alas  cm dan  cm2 luasnya .
 a. Tentukan tinggi segitiga dalam variabel .
 b. Jika , tentukan ukuran segitiga tersebut.

9.  Selisih 2 bilangan positif adalah 5. Jumlah kuadratnya sama dengan 2.100 kurangn-
ya   dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan itu adalah ….

10. Bilangan 45 dapat dinyatakan sebagai selisih dari bilangan kuadrat, yakni,    
  dengan a dan b adalah bilangan asli. Semua pasangan bilangan asli a dan b  
   yang memenuhi persamaan a2 – b2 adalah....

11. Diketahui  a dan b  adalah digit-digit pada bilangan  ab dan ba, sehingga. Berapakah  
 nilai  dari  a2 + b2 ?

12. Diketahui   a   dan   b   adalah   digit-digit   pada   bilangan  dua  digit  ab   dan  ba,   
  sehingga (ab)2 – (ba)2 = 1.089.  Berapakah  nilai dari  a2 + b2 ?
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a)	 Uji Kompetensi 
b)	 Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Fungsi
Bab  3

Menyajikan fungsi dalam 
berbagai bentuk relasi, 
pasangan terurut, rumus 
fungsi, tabel, grafi k, dan 
diagram.

K
D

ompetensi
asar

• Relasi
• Fungsi 
• Diagram  Panah
• Tabel 
• Grafi k 
• Rumus
• Fungsi

ata KunciK

1. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 
relasi dan fungsi.

2. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi dan rumus.
3. Menyusun tabel pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi.
4. Menggambar grafi k fungsi pada koordinat Cartesius.

P
B

engalaman
elajar

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Perhatikan gambar sekelompok siswa yang sedang  menerima  
pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati  kursinya  
masing-masing. Tidak  mungkin seorang siswa menempati lebih 
dari satu kursi. Demikian pula tidak mungkin satu kursi ditempati 
oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan 
antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurutmu, apakah 
hal ini termasuk fungsi?
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Und
er 

Sett
ing

 
by

Suh
arn

o

Revisi Total Setting 6

73

Galileo

Galileo dipandang sebagai salah seorang 
pakar awal tentang Fungsi. Karyanya 
juga menunjukkan bahwa beliau orang 
yang mula-mula mengangkat konsep 
pemetaan antar himpunan. Pada tahun 
1638, beliau mempelajari masalah 
tentang dua lingkaran yang konsentris 
(memiliki pusat yang sama) dengan 
pusat di O. Diameter lingkaran pertama 
dua kali lebih panjang dari diameter 
lingkaran kedua. 

Secara kasat mata, banyaknya titik 
pada lingkaran pertama mestinya lebih 
banyak bahkan mungkin dua kali 
lebih banyak dari banyaknya titik pada 
lingkaran kedua. Tapi, dia mampu 
membuat pemetaan atau fungsi yang 
menunjukkan bahwa banyaknya titik 
pada kedua lingkaran itu sama.

Galileo termasuk orang yang tidak mau begitu saja menerima suatu kenyataan. Dia 
selalu mempertanyakan kebenaran suatu fenomena. Bahkan dia berani mengambil 
sikap yang berlainan dengan sikap kebanyakan orang pada jamannya. Bahkan dia juga 
berani berbeda pendapat dengan para pemimpin yang berkuasa. Dia mengenalkan teori 
Heliosentrisnya yang mengatakan bumilah yang mengitari matahari, bukan matahari 
yang mengitari bumi. Sayangnya, dia tidak mampu meyakinkan secara ilmiah kebenaran 
pendapatnya sehingga dia dihukum.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus jeli melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita.

2. Kita harus mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada. Kita 
tidak boleh hanya diam diri menerima kenyataan yang ada. Kita harus membiasakan 
diri kita untuk selalu menanya, misalnya: “Mengapa begini? Mengapa bukan 
Begitu? Kalau dikondisikan begini apa jadinya? Bagaimana kalau dibuat begini? 
Apa yang terjadi kalau diubah ininya? 

3. Kita harus teguh pada pendirian, kalau diyakini itu memang benar, tak terbantahkan. 
Tetapi, kita harus tetap terbuka dengan segala kritik dan saran demi perbaikan 
kesimpulan kita.

4. Kalau kita ingin selamat, di samping pandai, kita juga harus pintar 
mengkomunikasikan ide dengan justi kasi yang lengkap, serta dilakukan secara 
sopan, santun, dan meyakinkan. 

Galileo
(1564 - 1642)
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Galileo dipandang sebagai salah seorang 
pakar awal tentang Fungsi. Karyanya 
juga menunjukkan bahwa beliau orang 
yang mula-mula mengangkat konsep 
pemetaan antar himpunan. Pada tahun 
1638, beliau mempelajari masalah 
tentang dua lingkaran yang konsentris 
(memiliki pusat yang sama) dengan 
pusat di O. Diameter lingkaran pertama 
dua kali lebih panjang dari diameter 
lingkaran kedua. 

Secara kasat mata, banyaknya titik 
pada lingkaran pertama mestinya lebih 
banyak bahkan mungkin dua kali 
lebih banyak dari banyaknya titik pada 
lingkaran kedua. Tapi, dia mampu 
membuat pemetaan atau fungsi yang 
menunjukkan bahwa banyaknya titik 
pada kedua lingkaran itu sama.

Galileo termasuk orang yang tidak mau begitu saja menerima suatu kenyataan. Dia 
selalu mempertanyakan kebenaran suatu fenomena. Bahkan dia berani mengambil 
sikap yang berlainan dengan sikap kebanyakan orang pada jamannya. Bahkan dia juga 
berani berbeda pendapat dengan para pemimpin yang berkuasa. Dia mengenalkan teori 
Heliosentrisnya yang mengatakan bumilah yang mengitari matahari, bukan matahari 
yang mengitari bumi. Sayangnya, dia tidak mampu meyakinkan secara ilmiah kebenaran 
pendapatnya sehingga dia dihukum.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus jeli melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita.

2. Kita harus mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada. Kita 
tidak boleh hanya diam diri menerima kenyataan yang ada. Kita harus membiasakan 
diri kita untuk selalu menanya, misalnya: “Mengapa begini? Mengapa bukan 
Begitu? Kalau dikondisikan begini apa jadinya? Bagaimana kalau dibuat begini? 
Apa yang terjadi kalau diubah ininya? 

3. Kita harus teguh pada pendirian, kalau diyakini itu memang benar, tak terbantahkan. 
Tetapi, kita harus tetap terbuka dengan segala kritik dan saran demi perbaikan 
kesimpulan kita.

4. Kalau kita ingin selamat, di samping pandai, kita juga harus pintar 
mengkomunikasikan ide dengan justi kasi yang lengkap, serta dilakukan secara 
sopan, santun, dan meyakinkan. 
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(1564 - 1642)
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Membelajarkan 3.1

Memahami Ciri-Ciri  Fungsi

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan

1. Amati dan kenali lebih duhulu contoh pesan yang teridiri dari kode 
sandi, berikut kegunaannya

2. Bentuk siswa menjadi kelompok kecil (3-4 orang) yang 
memungkinkan belajar secara efektif

3. Siapkan contoh-contoh pertanyaan, misalnya “bagaimana cara untuk 
mengetahui kode sandi?”

4. Identifikasi siswa-siswa yang biasanya agak sulit membuat pertanyaan 

5. Identifikasi pula bentuk bantuan apa yang perlu diberikan agar siswa 
akhirnya mampu membuat pertanyaan

6. Sediakan tabel-tabel yang diperlukan bagi siswa untuk mengisikan 
hasil kerjanya

7. Sediakan kertas HVS secukupnya

8. Mungkin perlu diberikan contoh kritik, komentar, saran, atau 
pertanyaan terhadap suatu karya agar siswa bisa meniru dan 
mengembangkan lebih jauh sesuai dengan materinya
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Guru meminta siswa untuk memahami kode sandi dengan model seperti tabel berikut:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c

Tabel-tebel tersebut mempunyai arti bahwa huruf A ditulis sebagai d, huruf B ditulis 
sebagai e, huruf C ditulis sebagai f  dan seterusnya, sehingga sandi-sandi di atas artinya 
adalah:
KUNCINYA LIHAT DI BAWAH POT MAWAR
Dengan demikian pesan-pesan di atas sudah memiliki makna yang jelas, karena 
aturannya sudah diketahui. Kode sandi seperti ini seringkali kita jumpai pada kegiatan 
pramuka. Contohnya adalah sandi morse, sandi semaphore, sandi rumput, sandi abjad, 
sandi angka, sandi baca silang, sandi lingkaran, sandi balik, sandi jam, sandi kompas, 
sandi gambar, sandi tanggal, dan lain-lain.

Kenalkan siswa contoh 
pesan yang terdiri dari kode 
sandi.

Diberitahukan bahwa sandi 
tersebut akan bisa ditebak 
jika ada pola bentuk sandi 
seperti pada tabel

Apersepsi
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1. Informasikan tugas yang 
akan mereka kerjakan 
(yaitu akan mempelajari 
aturan membuat pesan), 
maksimal 20 menit dan 
aturan mainnya sejelas 
mungkin sebelum 
mereka mengamati.

2. Minta siswa untuk 
memperhatikan dengan 
teliti pada model-
model sandi yang ada 
pada tabel, kemudian 
melengkapi isi tabel 
dengan pendampingan 
terbimbing.

Apersepsi
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 
3.1 mengenai fungsi dan bukan fungsi
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1. Ajak siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 3.1

2. Himbaulah siswa 
untuk memperhatikan 
tentang aturan yang 
memasangkan suatu 
himpunan.

3. Ajak siswa untuk 
memahami beberapa 
contoh tentang daerah 
asal dan daerah hasil 
serta rumus suatu fungsi.

4. Minta siswa untuk 
mengamati aturan yang 
menghubungkan antara 
unsur-unsur dari dua 
himpunan dan untuk 
memahami konsep 
fungsi melalui kasus-
kasus yang diberikan 
pada buku siswa.

5. Minta siswa untuk 
memahami beberapa 
contoh tentang daerah 
asal dan daerah hasil 
serta rumus suatu fungsi.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.1 
dan 3.2 serta alternatif penyelesaiannya
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.3 serta alternatif 
penyelesaiannya
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1. Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan 
kalau perlu modelkan 
salah satu pertanyaan 

2. Beri kesempatan 
kepada mereka 
untuk menuliskan 
pertanyaannya

3. Sepakati satu atau dua 
pertanyaan dan tuliskan 
di papan, Suruh siswa 
menjalankan rencana 
yang telah disepakati. 

Contoh:  
Jika f adalah fungsi 
dari A ke B, apakah ada 
anggota dari A yang tidak 
dipasangkan dengan 
anggota B?

Ayo Kita
Menanya??
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1. Ajak siswa untuk 
melakukan kegiatan 
menggali informasi 
tentang kemungkinan-
kemungkinan 
pertanyaan yang kalian 
buat.

2. Himbaulah siswa untuk 
membuat ciri-ciri 
dari suatu fungsi dan 
mencoba fungsi-fungsi 
yang terbentuk dari dari 
dua himpunan yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa.

Menggali
Informasi

+=+

1. Ajak siswa berdiskusi 
untuk memahami 
contog fungsi dan bukan 
contoh fungsi dari dua 
himpuanan yang telah 
disediakan pada buku 
siswa.

2. Informasikan kepada 
siswa bahwa fokus 
jawabannya pada dua 
pertanyaan yang telah 
disediakan 

Ayo Kita
Menalar

Apakah setiap anggota A dihubungkan dengan anggota di B?
• Iya, untuk contoh fungsi: bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B
• Tidak, untuk contoh bukan fungsi: Karena contoh 1 sampai dengan contoh 8 ada 

anggota dari himpunan A tidak dihubugkan dengan anggota himpuan di B.  
Berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? 
• Untuk contoh fungsi; ada sebanyak 2, yaitu nomor 5 dan 7
• untuk contoh bukan fungsi; ada sebanyak 2, yaitu nomor 5 dan 7



93MATEMATIKA

No. Himpunan B ke himpunan A Fungsi/Bukan Fungsi
1 {(a, p),(b, p)} Fungsi
2 {(a, p),(b, q)} Fungsi
3 {(a, p),(b, r)} Fungsi
4 {(a, q),(b, s)} Fungsi
5 {(a, q),(a, r)} Bukan Fungsi
6 {(a, r),(b, t)} Fungsi
7 {(b, s),(b, r), (a, p)} Bukan Fungsi
8 {(a, p),(b, q), (a, t)} Bukan Fungsi

Berikut kemungkinan jawaban yang merupakan fungsi atau bukan fungsi dari himpunan B 
= {a, b} ke himpunan A = {p, q, r, s}
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Berikut kemungkinan jawaban yang terdapat pada tabel, berdasarkan aturan pemasangan 
dari himpunan A = {1, 2, 3} ke himpunan B = {a, b}.

No. Contoh Fungsi

Apakah setiap anggota 
A selalu dipasangkan 
dengan anggota B?

(Ya/Tidak)

Apakah pasangan dari 
setiap anggota domain 

hanya satu saja di 
Kodomain (Ya/Tidak)

1 {(1, a), (2, a), (3, a)} Ya Ya
2 {(1, b), (2, b), (3, b)} Ya Ya
3 {(1, a), (2, a), (3, b)} Ya Ya
4 {(1, a), (2, b), (3, a)} Ya Ya
5 {(1, a), (2, b), (3, b)} Ya Ya
6 {(1, b), (2, a), (3, a)} Ya Ya
7 {(1, b), (2, b), (3, a)} Ya Ya
8 {(1, b), (2, a), (3, b)} Ya Ya

No. Contoh Bukan Fungsi

Apakah setiap anggota 
A selalu dipasangkan 
dengan anggota B?

 (Ya/Tidak)

Apakah pasangan dari 
setiap anggota domain 

hanya satu saja di 
Kodomain (Ya/Tidak)

1 {(1, a), (2, a), (2, b)} Tidak Tidak
2 {(1, b), (2, b), (2, b)} Tidak Tidak
3 {(1, a), (1, b), (3, b)} Tidak Tidak
4 {(2, a), (2, b), (3, a)} Tidak Tidak
5 {(2, a), (2, b), (2, c)} Tidak Tidak
6 {(1, b), (2, a), (2, b)} Tidak Tidak
7 {(3, a), (3, b), (3, c)} Tidak Tidak
8 {(1, b), (2, a), (3, b)} Tidak Tidak

Dengan demikian, fungsi adalah suatu aturan yang memasang 
kan setiap anggota domain memasangkan tepat satu dengan anggota kodomain.

Jawaban
Alternatif
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1. Minta siswa untuk 

membagi hasil 
karyanya ke teman 
sebangkunya, dan 
pastikan temannya 
yang menerima 
hasil karya tersebut 
memahami apa yang 
harus dilakukan

2. Pantau bagaimana 
siswa mengerjakan 
tugasnya dan pastikan 
bahwa kalimat-kalimat 
yang digunakan sudah 
sesuai dengan kaidah 
budi pekerti yang baik

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk 
memahami sedikit 
informasi yang sudah 
disedian pada buku 
siswa beserta contoh dan 
uraiannya.

Sedikit
Informasi
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.6 serta alternatif 
penyelesaiannya
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 3.7, 
3.8, 3.9, dan 3.10.   
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1. Periksa apakah semua 
kelompok sudah 
mengumpulkan tugas-
tugasnya dan apakah 
identitas kelompok 
sudah jelas 

2. Beri penilaian 
terhadap proses dan 
hasil karya siswa 
dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Beri Latihan 
kepada siswa untuk 
dikerjakan di rumah
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1. Sediakan Kertas berpetak/papan berpetak/program komputer yang memuat 
tentang grafik, contoh Fx Draw

2. Sediakan pula kertas HVS secukupnya
3. Pastikan setiap sudah ada yang mempunyai buku berpetak, penggaris, dan alat-alat 

tulis lainnya

1. Ajak siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 3.2

2. Himbau siswa untuk 
memeperhatikan tentang 
tarif sebuah taksi

Ayo
Kita Amati

Himbaulah kepada siswa 
untuk memahami informasi 
yang telah diberikan 
kepada siswa tentang 5 cara 
penyajian fungsi beserta 
contoh dan uraiannya.

Sedikit
Informasi

TAKSI
TAKSI

Membelajarkan 3.2
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi
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 Ajak siswa untuk memperhatikan cara-cara 
menyajikan fungsi yang biasa digunakan dalam 
matematika
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Minta siswa untuk 
menalar dengan mencoba 
menyelesaikan soal-soal 
yang telah disediakan pada 
buku siswa berdasarkan dari 
pertanyaan: “Manakah dari 
cara menyajikan itu yang 
paling tepat?” 

Ayo Kita
Menalar
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y

x

Minta siswa untuk 
mengamati langkah-langkah 
bagaimana memperoleh 
rumus fungsi dari  
Masalah  3.2 dengan 
memperhatikan bilangan 
10 di ruas kiri dan 
bilangan 10 di ruas 
kanan. Apa kesamaan dan 
perbedaannya? Kemudian 
memperhatiakn juga pada 
bilangan 6.000 pada ruas 
kanan.

Ayo
Kita Amati
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1. Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan 
tentang langkah-
langkah menemukan 
rumus fungsi  
berdasarkan kata-kata: 
“x km di ruas kiri” dan 
di ruas kanan”

2. Amati siswa yang 
sedang bekerja, dan 
kalau perlu berikan 
pertanyaan pancingan. 
Contoh: ketika x km di 
ruas kiri, bagaimanakah 
pola penyajian di ruas 
kanan?

Ayo Kita
Menanya??

1.  Ajak siswa untuk 
menggali informasi 
dengan cara 
memperhatikan pola 
penyajian yang terdapat 
pada tabel.

2. Suruh siswa untuk 
membuat kesimpulan 
dari kegiatan menggali 
informasi.

Menggali
Informasi

+=+
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1. Minta siswa untuk 
sharing hasil karyanya 
kepada seluruh siswa.

2. Pantau bagaimana 
mereka 
mempresentasikan dan 
pastikan bahwa kalimat-
kalimat yang digunakan 
sudah sesuai dengan 
kaidah budi pekerti yang 
baik

Ayo Kita
Berbagi

Suruh siswa untuk memilih 
1 diantara 3 projek yang 
telah di sediakan pada buku 
siswa.

Tugas
   Projek

1. Minta siswa untuk 
bernalar dengan 
menjawab pertanyaan 
yang telah tersedia pada 
buku siswa

2. Perhatikan siswa yang 
sedang melakukan 
kegiatan bernalar

Ayo Kita
Menalar
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Berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, coba jelaskan bagaimana cara 
menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh  
dengan  dan  .

Penyelesaian 
Bentuk umum fungsi adalah 

  dan   

, maka 

                               

                                  ……………………(1)

                                                    

                                                      .…………………(2)

dari persamaan (1) dan (2) diperoleh

  

           

Dengan menggantikan nilai a ke persamaan (1) diperoleh

     

sehingga, nilai   dan 
Jadi, bentuk fungsinya adalah  

 

Jawaban
Alternatif
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan pada buku 
siswa. Arahkan siswa untuk 
merangkum

Merangkum

 Kalau f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka syarat yang harus 
dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota A harus dipasangkan atau dihubungan dengan anggota dari B 
(tidak boleh ada yang tertinggal)

2. Banyaknya pasangan dari setiap anggota himpunan A tersebut harus tunggal. 
 Selanjutnya, ada banyak cara menyatakan fungsi, yaitu: 

 (1) menggunakan diagram panah,  
 (2) menggunakan himpunan pasangan berurutan, 
 (3) menggunakan rumus,  
 (4) menggunakan grafik,  
 (5) menggunakan tabel. 

 Semua memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga kita harus bijak menggunakannya
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Beri uji kompetensi pada 
siswa. Guru minta siswa 
mengerjakan soal yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa

Uji
Kompetensi+=+??
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1. Suatu tulisan sandi 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m

 Tulislah arti dari sandi berikut:
 a. wioftaq zxfuuqs oaq
 b. uqkxrq ro rqrqax
 Tulis sandi dari kalimat berikut:
 c. AKU CINTA INDONESIA
 d. MATEMATIKA ADALAH RATUNYA ILMU PENGETAHUAN

2. Tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan 
dalam diagram panah, dengan rumus fungsi, dengan tabel, dan dengan grafik.

3. Pak Mahir mempunyai tiga anak: bernama Budi, Ani, dan Anton. Pak Ridwan 
mempunyai dua anak: bernama Alex dan Rani. Pak Rudi mempunyai seorang anak 
bernama Suci.
a. Nyatakan dalam diagram panah, relasi “ayah dari”.
b. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi ? Jelaskan.
c. Nyatakan dalam diagram panah, relasi “anak dari”.
d. Apakah relasi pada soal c merupakan fungsi ? Jelaskan.

4. Empat Siswa yang bernama Sulastri, Idris, Halim dan Tohir sedang membaca buku 
diperpustakaan yang menyediakan jenis buku: ilmiah, fiksi, non fiksi, ensiklopedia 
dan komik. Sulasti dan Halim membaca buku non fiksi, Idris asyik membaca komik 
dan Tohir lagi serius membaca buku ilmiah.
a. Jika A adalah himpunan Siswa dan B adalah himpunan jenis buku, tulislah 

himpunan A dan himpunan B dengan cara mendaftar anggotanya.
b. Buat diagram panah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan tulis aturan 

relasinya.
c. Relasi tersbut apakah termasuk fungis? Jelaskan.
d. Tulis Domain, kodomain dan Rangenya.

5. Diketahui P = {Malang , Surabaya , Semarang , Bandung , Jakarta , Denpasar , 
Sumenep} dan Q = {Jatim , Jateng , Jabar , Bali. } Nyatakan relasi R : P ke Q dalam 
himpunan pasangan berurutan dengan aturan:

 a.  Ibu kota propinsi

 b.    Kota di propinsi
6. Diketahui K = {3 , 4 , 5 , 6} dan L = {4 , 5 , 6 , 7}. Jika  adalah fungsi dari himpunan 

K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi g kemudian 
gambar diagram panahnya.

Soal Pengayaan+=+??
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7. Suatu fungsi f memetakan  ke  dari A ke B. 
 A = { 1, 2, 3, 5, 7 } dan B = { bilangan cacah kurang dari 25 }

a. Nyatakan fungsi f dengan notasi c. Nyatakan range dari fungsi f
b. Nyatakan fungsu f dengan rumus d. Tentukan bayangan dari A

8. Apabila suatu fungsi f yang dirumuskan sebagai  dengan daerah asal 
adalah A = {–2, –1, 0, 1, 2}. 
a. Tentukanlah dareah hasil atau range dari fungsi   
b. Tentukanlah letak titik-titik tersebut pada bidang koordinat. 
c. Gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. 

9. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan f(x) = – 2x + 3.
 a. Tentukan bayangan dari – 2 dan 3
 b. Jika  , tentukan nilai !
10. Fungsi f ditentukan oleh f(x) = ax + b. Jika f(2) = 12 dan f(–3) = –23, tentukanlah: 

a. nilai a dan b, 
b. rumus fungsi tersebut. 

11. Diketahui fungsi  dengan ,  maka tentukan f(x) =  ?
12. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan 

dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 3 
menit adalah 23 liter dan setelah 7 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak mandi 
setelah dialiri air selama t menit dinyatakan sebagai V(t) = (V0 + at) liter, dengan V0 
adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan a adalah debit air yang 
dialirkan setiap menit. 
a. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. 
b. Berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit?

13. Sebuah pemataan . jika titik   dan
terletak pada fungsi tersebut. Tentukan  p,q, dan r 

14. Misalkan f(x) adalah fungsi yang memenuhi 
a) untuk setiap bilangan real x dan y maka f(x + y) = x + f(y) dan 
b) f(0) = 2  

Nilai dari f(2013) adalah ⋅⋅⋅⋅
15. Misalkan f sebuah fungsi yang memenuhi f(x).f(y) − f(xy) = x + y, untuk setiap 

bilangan bulat x dan y. Berapakah nilai  f(2014) ?
16. Jika f(2x + 1) = (x – 12)(x + 13), maka nilai dari f(31) adalah ....
17. Diketahui f adalah suatu fungsi sehingga f(x) + 2 f (1/x) = 3x untuk setiap x ≠ 0. 

Carilah nilai x yang memenuhi f(x) = f(–x). 
18. Misalkan f adalah fungsi untuk semua bilangan bulat x dan y yang memenuhi 

 dan  . Nilai dari   sama dengan
19. Jika   dan  , maka   = ⋅⋅⋅
20. Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi  untuk semua bilangan real 

positif x dan y. Jika  maka  adalah ⋅⋅⋅
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Pernahkah kalian naik gunung atau sekadar mendaki bukit di sekitar tempat tinggal kalian? 
Kalian pasti mengira seberapa curam atau kemiringan gunung atau bukit yang kalian daki. Atau 
pernahkah kalian melihat tanda rambu lalu lintas yang berarti tanjakan atau jalan menurun? Itu 
merupakan beberapa contoh hubungan materi Persamaan Garis Lurus yang akan kita pelajari 
dengan konteks di kehidupan nyata.
Seorang arsitek merancang tangga dan jalan titian, memperhatikan kemiringan untuk keamanan 
dan kenyamanan pengguna. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, 
kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Tempat parkir pun demikian, jika 
tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Kemiringan diukur 
dengan melihat kemiringan garis.
Di Bab 4 ini, kalian akan mempelajari kemiringan, de nisinya, dan berbagai cara dalam 
penggunaannya.

Bab  4 Persamaan 
Garis Lurus

Menentukan persamaan 
garis lurus dan gra knya.

K
D

ompetensi
asar

• persamaan garis lurus
• gra k 
• kemiringan
• titik potong

ata KunciK

1. Menentukan gra k persamaan garis lurus
2. Menentukan persamaan garis lurus

P
B

engalaman
elajar

Sumber: www.yoyosuryosugiharto.wordpress.com
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P
K

eta
onsep

Persamaan 
Garis Lurus
Persamaan 
Garis Lurus

Gra k 
Persamaan

Gra k 
Persamaan

Persamaan 
Garis

Persamaan 
GarisKemiringanKemiringan

Cara membuat 
Gra k

rumus

mengetahui



115MATEMATIKA99

René Descartes (31 Maret 1596 
- 11 Februari 1650). Kemiringan 
menentukan posisi suatu garis 
terhadap koordinat x dan koordinat 
y. Perhitungan matematis ini adalah 
salah satu materi dari geometri analitik 
dengan bantuan aljabar. Jadi, untuk 
pertanyaan “siapakah yang menemukan 
kemiringan?” tentunya jawabannya 
adalah René Decartes. René Decartes 
adalah bapak geometri analitik. 
Dia adalah seorang matematikawan 
Perancis,  sikawan,  lsuf, dan teolog. 
Banyak ahli matematika mengakui 
dia sebagai orang yang menemukan 
rumus kemiringan. Dia dikatakan 
telah memberikan sebuah metode 
untuk memecahkan masalah garis dan 
kemiringan dalam masalah aljabar dan 
geometri.

Rumus kemiringan dasar adalah y = mx + b sementara rumus kemiringan adalah 

m = 
1

1

2

2

xx
yy

−

−
 . Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian 

untuk kemiringan dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang 
menunjukkan secara langsung bahwa dia sebagai penemu rumus kemiringan, banyak 
matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan tersebut adalah miliknya.
Descartes menonjol dalam Revolusi Ilmiah pada masanya. Dia meninggal pada Februari 
1650 pada usia 54.
(Sumber: id.wikipedia.org)

Beberapa hikmah yang bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus mengembangkan ilmu kita, untuk kemajuan pendidikan

2. Menuntut ilmu harus dengan rasa ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari orang 
lain.

3. Segala sesuatu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk orang lain.

René Descartes
1596 − 1650

11598 Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

P
K

eta
onsep

Persamaan 
Garis Lurus
Persamaan 
Garis Lurus

Gra k 
Persamaan

Gra k 
Persamaan

Persamaan 
Garis

Persamaan 
GarisKemiringanKemiringan

Cara membuat 
Gra k

rumus

mengetahui
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Membelajarkan 4.1

Memahami Grafik Persamaan Garis Lurus

1. Amati dan kenali terlebih beberapa materi prasyarat atau pendukung 
yang telah dipelajari oleh siswa sebagai bahan apersepsi sebelum 
mempelajari materi Persamaan Garis Lurus, yaitu Fungsi dan Sistem 
Koordinat.

2. Bentuk siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (2-3 orang) yang 
memungkinkan siswa belajar lebih efektif.

3.	 Identifikasi	siswa	yang	biasanya	kesulitan	membuat	pertanyaan.

4.	 Identifikasi	bentuk	bantuan	apa	yang	perlu	diberikan	agar	siswa	
akhirnya produktif membuat pertanyaan.

5. Sediakan lembar kertas HVS untuk hasil kerja siswa.
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1. Kemukakan ulasan 
tentang sistem 
koordinat dan  fungsi 
yang telah dipelajari 
siswa sebelumnya 
sebagai bahan 
apersepsi untuk 
mengenal persamaan 
garis lurus.

2. Ajak siswa untuk 
mencermati pasangan 
terurut yang disajikan 
dalam tabel.

Apersepsi

1. Minta siswa untuk mengamati cara menentukan titik yang dilalui persamaan garis 
lurus	pada	tabel	dan	cara	menggambar	grafiknya.

2. Berikan beberapa pertanyaan pancingan  agar mereka mengamati dengan seksama 
setiap titik yang dilalui garis  dan hubungannya dengan cara menggambarnya.

3. Minta	siswa	untuk	mengamati	beberapa	contoh	dan	penyelesaian	grafik	persamaan	
garis lurus yang disajikan  pada bidang koordinat Cartesius dengan cermat, 
sehingga	siswa	dapat	melihat		dengan	jelas	langkah-langkah	menggambar	grafik	
persamaan garis lurus. 

Ayo
Kita Amati
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y

x

(2, 3)

( , 0)

( , 1)

( , 5)

( , 9)

Ajak siswa untuk mengamati alternatif 
penyelesaian Contoh 4.1
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Dari hasil mengamati 
contoh 4.1, mintalah 
siswa bernalar tentangcara 
menggambar	grafik	
persamaan garis lurus 
yang lebih mudah. Minta 
beberapa siswa untuk 

Ayo Kita
Menalar

y

x

(2, 3)

( , 0)

( , 1)

( , 5)

( , 9)
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Untuk membantu 
siswa dalam bernalar, 
ajak siswa untuk 
mengamati Contoh 4.2. 
Setelah siswa mengamati 
contoh, minta siswa 
untuk kembali mengecek 
jawaban.

Berikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengamati dan 
memahami beberapa 
contoh cara yang 
lebih mudah untuk 
menggambar	grafik	
persamaan garis lurus 
melalui titik potong 
sumbu. 
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Berikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengamati dan memahami 
beberapa contoh cara 
yang lebih mudah untuk 
menggambar	grafik	
persamaan garis lurus 
melalui titik potong 
sumbu. 

Ayo
Kita Amati

Bimbing siswa untuk 
dapat menyimpulkan 
bahwa cara menggambar 
grafik	persamaan	garis	
lurus dapat dilakukan 
dengan menentukan dua 
titik yang dilaluinya, yaitu 
dengan mensubtitusikan  
jika x = 0 dan y = 0 pada 
persamaan garis lurus 
sehingga diperoleh dua 
koordinat titik yang 
dilalui oleh garis tersebut.
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Cara	menggambar	grafik	
persamaan garis lurus 
dapat dilakukan dengan 
menentukan dua titik 
yang dilaluinya, yaitu 
dengan mensubtitusikan  
jika x = 0 dan y = 0 
pada persamaan garis 
lurus sehingga diperoleh 
dua koordinat titik 
yang dilalui oleh garis 
tersebut.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
memperhatikan Masalah 
4.1 tentang penerapan 
titik potong garis dengan 
sumbu koordinat.

Dalam masalah, 
terdapat persamaan 
yang menyatakan 
hubungan penyusutan 
harga dengan usia truk, 
yaitu y = 360.000.000 – 
12.000.000x
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Minta siswa untuk memahami Contoh 4.4 dan 
4.5 tentang garis yang sejajar sumbu koordinat.
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Berikan  kesempatan 
siswa untuk memikirkan 
kemungkinan pertanyaan 
yang muncul dari hasil 
pengamatan sebelumnya. 

Ayo Kita
Menanya??

Mintalah siswa untuk 
menggali informasi  
tentang  syarat suatu 
persamaan yang 
menghasilkan	grafik	
garis lurus dan tepat di 
satu titik, yaitu titik (0,0), 
melalui beberapa contoh 
yang disajikan.

AyoMenggali 
   Informasi
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Ajak siswa untuk memperhatikan dan 
memahami Contoh 4.6  dan 4.7 tentang syarat 
persamaan yang dapat membentuk garis lurus. 
Diskusikan dengan siswa syarat-syarat persamaan 
garis lurus.
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1. Minta siswa untuk 
mendiskusikan dengan 
teman sebangku tentang 
perbedaan persamaan 
garis lurus dan bukan, 
banyak titik koordinat 
paling sedikit untuk 
menggambar	grafik	
persamaan garis lurus, 
dan persamaan garis 
lurus yang memotong 
sumbu-x dan sumbu-y 
di satu titik.

2. Arahkan siswa untuk 
memikirkan pertanyaan 
tersebut dari hasil 
mengamati dan 
menggali informasi 
sebelumnya.

3. Mintalah siswa 
menuliskan hasil 
diskusinya untuk 
mengomunikasikan 
kepada temannya yang 
lain.

Ayo Kita
Menalar

1. Mintalah siswa 
menukarkan hasil 
diskusi  dengan teman 
lainnya untuk diberikan 
komentar.

2. Bahas secara klasikal 
hasil jawaban siswa 
untuk mengarahkan pada 
kesimpulan yang benar.

Ayo Kita
Berbagi

1. Periksalah apakah semua siswa sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 
2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan  

pedoman penilaian
3. Berikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan latihan  secara mandiri dan 

mengumpulkannya kepada guru.

egiatanK 
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Minta siswa untuk 
menyelesaikan soal 
latihan dan dibahas di 
kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang 
siswa yang lain diminta 
menanggapi dengan 
santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal 
lainnya.

Soal nomor 2 pada 
latihan ini merupakan 
aplikasi dari persamaan 
garis lurus. Sebelum 
menyelesaikan masalah, 
minta siswa untuk 
membuat persamaannya. 
Persamaan gaji tahunan 
diperoleh adalah y = 
100.000.000 + 0.05x

Sebagai tambahan, 
minta siswa untuk 
menentukan kapan garis 
dari persamaan tersebut 
memotong sumbu-y.

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu memahami perbedaan persamaan 
garis lurus dan bukan persamaan garis lurus, mampu membuat garis persamaan 
garis lurus, dan memahami himpunan selesaian dari persamaan garis. 

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan  
pedoman penilaian

3. Berikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan latihan  secara mandiri dan 
mengumpulkannya kepada guru.
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Membelajarkan 4.2
MenentukanKemiringan  
Persamaan Garis Lurus

1. Amati dan kenali terlebih beberapa materi prasyarat atau pendukung yang telah 
dipelajari oleh siswa sebagai bahan apersepsi sebelum mempelajari materi 
Persamaan Garis Lurus, yaitu Fungsi dan Sistem Koordinat.

2. Bentuk siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (2-3 orang) yang memungkinkan 
siswa belajar lebih efektif.

3.	 Identifikasi	siswa	yang	biasanya	kesulitan	membuat	pertanyaan.

1. Arahkan siswa untuk 
mengenal tentang 
kemiringan yang tampak 
dalam kehidupan sehari-
hari.

2. Siswa diberikan 
informasi bahwa 
kemiringan sama dengan 
perbandingan antara 
perubahan panjang  sisi 
tegak dan perubahan 
panjang sisi mendatar.

3. Bimbinglah siswa 
untuk mengenal 
masalah yang berkaitan 
dengan kemiringan 
dan memperhatikan 
alternatif 
pemecahannya.

4. Bimbinglah siswa untuk 
mengenal masalah 
dyang berkaitan 
dengan kemiringan 
dan memperhatikan 
alternatif 
pemecahannya.

Apersepsi
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1. Ajak siswa untuk 
mengamati contoh 
masalah dan 
penyelesaiannya 
menggunakan konsep 
kemiringan

2. Berikan beberapa 
pertanyaan untuk 
memastikan bahwa 
siswa memahami 
cara penyelesaiannya 
dengan benar

Ayo
Kita Amati
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1. Arahkan siswa untuk 
memahami pertanyaan 
yang tersaji agar siswa 
terfokus pada tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai saat ini. 

2. Mintalah siswa 
memperhatikan cara 
menentukan rumus 
kemiringan persamaan 
garis lurus yang 
melalui dua titik 
dengan seksama, yaitu 
kemiringan (m)  sama 
dengan 

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
dengan kata kunci 
kemiringan dan garis.



131MATEMATIKA

 

0

A(1, 8)

D(7, 10)

C(9, 4)

B(3, 2)

y

1. Arahkan siswa 
mengamati contoh 
masalah terkait 
kemiringan garis pada 
grafik	yang	berbentuk	
persegi, yaitu ada garis 
yang saling sejajar 
dan garis yang saling 
berpotongan tegak lurus. 

2. Lakukan tanya jawab 
untuk memastikan bahwa 
siswa telah memahami 
dengan benar. 

Ayo
Kita Amati



132   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

 

 

Arahkan siswa untuk 
memahami pertanyaan 
yang tersaji sehingga siswa 
memahami  masalah yang 
diamati sebelumnya dan 
termotivasi untuk menggali 
informasi  lebih jauh.

Ayo Kita
Menanya??
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Bimbinglah siswa untuk 
menggali informasi dari 
pertanyaan yang tersaji 
sebelumnya, sehingga siswa 
memahami bahwa : 
- kemiringan garis yang 

saling sejajar adalah 
sama

- kemiringan garis yang 
saling berpotongan 
adalah -1

Menggali
Informasi

+=+

1. Arahkan siswa 
berdiskusi berpikir 
tentang hubungan dua 
persamaan garis, yaitu 
garis yang saling sejajar 
dan garis yang saling 
berpotongan.

2. Berikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
bersiskusi dan 
memahami contoh 
beserta penyelsaiannya 
yang tersaji.

Ayo Kita
Menalar

Mintalah siswa untuk memajang lembar 
hasil  kerjanya di papan pajangan kelas 
secara terpisah antara kelompok satu 
dengan kelompok yang lain dan saling 
mengunjungi hasil karya kelompok 
lain, beri komentar, kritik, saran yang 
perlu.

Ayo Kita
Berbagi
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami 
Contoh 4.9 dan 4.10 tentang menentukan dua garis 
apakah sejajar atau tegak lurus.
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Ajak siswa untuk memahami penerapan kemiringan pada 
masalah penjualan. Minta siswa untuk mengamati representasi 
kemiringan dalam masalah.
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 Mintalah siswa untuk 
mengerjakan tugas 
Latihan secara mandiri. 
Bahas dengan siswa di 
kelas dengan menunjuk 
salah satu siswa, sedang 
siswa yang lain diminta 
menanggapi dengan 
santun. Begitu seterusnya 
untuk nomor soal 
lainnya. Lakukan diskusi 
baik secara klasikal 
maupun kelompok untuk 
mengetahui berbagai cara 
yang digunakan siswa. 
Perhatikan siswa yang 
masih menggunakan 
penalaran intuitifnya, 
namun jangan pernah 
menyalahkannya.

Latihan
!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 
2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan  

pedoman penilaian.
3. Berikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan latihan  secara mandiri dan 

mengumpulkannya kepada guru.

y

Q

P

x

y

Q

P

x



137MATEMATIKA

1. Periksalah apakah 
semua siswa sudah 
melaksanakan tugas-
tugasnya dengan 
baik. 

2. Berikan tugas 
kepada siswa untuk 
mengerjakan latihan  
secara mandiri dan 
mengumpulkannya 
kepada guru.
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Membelajarkan 4.3
Menentukan  

Persamaan Garis Lurus

1. Amati dan kenali terlebih beberapa materi prasyarat atau pendukung yang telah 
dipelajari oleh siswa sebagai bahan apersepsi sebelum mempelajari materi 
Persamaan Garis Lurus, yaitu Fungsi dan Sistem Koordinat.

2. Bentuk siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (2-3 orang) yang 
memungkinkan siswa belajar lebih efektif.

3. Identifikasi	siswa	yang	biasanya	kesulitan	membuat	pertanyaan.

 Bimbinglah siswa untuk 
mengamati contoh 
dan penyelesaiannya 
tentang kemiringan 
persamaan garis yang 
melalui dua titik melalui 
konsep yang telah 
dipelajari pada kegiatan 
sebelumnya, sehingga 
siswa dapat  mengetahui 
nilai positif atau negatif 
dari kemiringan suatu 
persamaan garis lurus.

Ayo
Kita Amati

y

 (-2 , 5)

(1 , 2)

x

y

B(4, 5)

A(2, 1)

x
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y

 (0, 3)

(1, 3)

x

y

 (2, 4)

(2, 1)
x

 Mintalah siswa untuk 
menuliskan pertanyaan lain 
tentang perbedaan nilai 
kemiringan	dan		grafik	
dari keempat contoh yang 
diamati sebelumnya.

 Selain pertanyaan yang 
sudah ada di buku 
siswa, giring siswa 
untuk mempertanyakan 
bagaimanakah kemiringan 
suatu garis yang sejajar 
dengan sumbu koordinat?

Ayo Kita
Menanya??
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 Bimbinglah siswa 
untuk berdiskusi untuk 
menggali informasi dari 
pertanyaan yang tersaji 
sebelumnya dengan 
memperhatikan contoh 
yang disajikan.

Menggali
Informasi

+=+
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Bimbinglah siswa untuk 
mengamati contoh dan 
penyelesaiannya tentang 
kemiringan pada  persamaan 
garis y= mx + c

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami 
Masalah 4.5 dan penyelesaiannya. Ajak siswa untuk 
memahami bagaimana menentukan kemiringan 
garis dengan membentuk persamaan yang diketahui 
menjadi bentuk umum y = mx + c.
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1. Mintalah siswa untuk mengamati kasus 
masalah dan alternatif penyelesaiannya yang 
tersaji dengan seksama.

2. Lakukan tanya jawab untuk memastikan 
bahwa siswa telah memahami cara 
menentukan persamaan garis lurus dengan 
benar.
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1. Mintalah siswa untuk mengamati alternatif penyelesaian Contoh 4.17.
2. Lakukan tanya jawab untuk memastikan bahwa siswa telah memahami cara 

menentukan persamaan garis lurus dengan benar.
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1. Mintalah siswa untuk mengamati alternatif penyelesaian Contoh 4.18.
2. Lakukan tanya jawab untuk memastikan bahwa siswa telah memahami cara 

menentukan persamaan garis lurus dengan benar.
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 Ajak siswa bernalar 
bagaimana menentukan 
persamaan garis lurus 
jika diketahui titik 
dan garis lain yang 
sejajar atau tegak lurus. 
Minta siswa untuk 
memperhatikan  
Masalah 4.6.

Ayo Kita
Menalar

1. Tugaskan kepada 
siswa untuk 
diskusi tentang 
cara menentukan 
persamaan garis 
yang saling tegak 
lurus berdasarkan 
pengamatan 
sebelumnya.

2. Mintalah siswa untuk 
menulis hasil diskusi 
pada lembar jawaban.

3. Kemudian 
menukarkan lembar 
jawaban tersebut 
dengan kelompok 
lain. Saling diskusi 
lembar jawaban 
kelompok lain serta 
memberikan kritik, 
saran, dan komentar 
yang perlu.

Ayo Kita
Berbagi
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 Mintalah siswa 
untuk mengerjakan 
tugas latihan secara 
mandiri dari 3 kasus 
yang disajikan. 
Hasil peojek ditulis 
dengan rapi dan 
dipajang pada papan 
pajangan kelas untuk 
dikomentari teman 
lainnya.

Latihan
!?!?
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah 
mampu memahami dan menentukan 
persamaan garis lurus, menentukan 
persamaan garis yang sejajar atau tegak 
lurus dengan garis lain yang diketahui, 

2. Berikan tugas kepada siswa untuk 
mengerjakan latihan secara mandiri dan 
mengumpulkannya kepada guru.
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 1. Siapkan perangkat 
computer, printer  
beserta salah satu 
software menggambar 
grafik	persamaan	garis	
lurus. Misal, Fx Draw, 
Mapple, Mathematica, 
GeoGebra, Matlab.

2. Minta siswa untuk 
mencetak hasil gambar 
grafik	dan	memberikan	
komentar.

3. Jika ada siswa yang 
lebih cepat mahir dalam 
menggunakan salah 
satu software tersebut, 
berikan motivasi agar 
dia mau membantu 
teman lainnya  dalam 
menggunakan sofware 
dengan senang hati.

4. Untuk sekolah yang 
belum tersedia 
laboratorium computer 
di sekolah, cobalah 
gambar	grafik	
persamaan garis lurus 
yang tersedia di kertas 
milimeter blok.

Tugas
   Projek
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1. Gradien (kemiringan) 
garis 

2. Garis p dan q sejajar 
jika dan hanya jika mp 
= mq

3. Garis p tegak lurus 
garis q jika dan hanya 
jika mp × mq = - 1

4. Persamaan garis jika 
diketahui gradien & 
satu titik adalah y – y1 
= m(x – x1)

5. Persamaan garis 
jika diketahui 
dua titik adalah 

6. Kedudukan dua garis 
lurus 

a. Sejajar , jika  m1 
= m2

b. Berhimpit, jika m1 
= m2 dan c1 = c2

c. Berpotongan, jika 

d. Tegak lurus, jika 
m1 × m2 = -1

Merangkum
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Kadek
m =

=

 =

=

Minta siswa untuk menyelesaikan soal kompetensi dan diskusikan soal yang banyak 
siswa mengalami kesulitan. Lakukan diskusi baik secara klasikal maupun kelompok 
untuk mengetahui masalah yang ditemui siswa. Perhatikan siswa yang masih kesulitan 
dalam menyelesaikan uji kompetensi 4 ini. 
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1. Tentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y dari persamaan garis 
              

2. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui pangkal koordinat dan mempunyai besar 
kemiringan berikut.
a.   3 

b. - 5

c. 

3. Tentukan persamaan garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut.

a. kemiringan	4	dan	melalui	titik	(0,−7)		

b. kemiringan  dan melalui titik (0,5)

c. kemiringan	2	dan	melalui	titik	(−2,1)

4. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik berikut.

a. K(4, 6) dan L(1, 3) 
b. M(−1,0)	dan	N(3,−8)	
c. O(−4,7)	dan	P(−3,−1)	

5. Hitunglah kemiringan garis yang menghubungkan setiap pasangan titik berikut. 

a. Q(−3,6)	dan	R(1, 10) 

b. S(4, 1) dan T(6, 7)
c. U(−5,−7)	dan	V(−8,2)

6. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P(3, 5) dan memiliki kemiringan –2.
7. Garis k melalui titik A(–2,3) dan B(3, 1).
 Garis l melalui titik C(–6, 5), D(2,d), T(t ,–5)
 Garis k tegak lurus garis l. Tentukan d dan t.
8. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis y = 2x + 1 dan melalui titik 

(–4,3).

9. Gambarlah sebuah bidang koordinat. 
	 Kemudian	tentukan	gambar	grafik	persamaan	garis	lurus	berikut.

a. 

b.  

c. 

Soal Pengayaan+=+??
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d.  

e.  

10. Gambarlah garis dengan persamaan  . Jika titik R(a, 5) terletak pada garis 
tersebut, tentukan nilai a.

11. Tentukan	kemiringan	dan	persamaan		garis	dari	grafik	yang	tersaji	berikut.

12. Persamaan garis lurus yang melalui titik (2, 5) dan tegak lurus garis              
 adalah…

13. a.   Hitunglah   bila A(3, 0) dan B(0, –2)
      b.   Jika garis h sejajar dengan AB, tentukan kemiringan garis h.
      c.   Jika garis k tegak lurus dengan AB, tentukan kemiringan garis k. 
14.  Garis dengan persamaan = 5x –1 melalui titik A(2, a) dan B(–3, b) 

a. Tentukan nilai a dan b
b. Berapakah kemiringan garis tersebut?

15.   a.   Tentukan persamaan garis yang melalui titik (0, –7) dan memiliki kemiringan  

              sebesar 
3
4

−

        b.  Tentukan persamaan garis yang melalui titik (7, –6) dan memiliki 
              kemiringan sebesar –3

15. Tentukanlah kemiringan dari persamaan garis berikut.

  a.        d.  

  b.        e.  

  c.  
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16. Persamaan garis melalui titik (–2, 5) dan sejajar garis  adalah ….  

a. 

b. 

c. 

d. 
17. Tentukan persamaan garis h yang melalui titik  K(–2,–4) dan sejajar garis g dengan  

persamaan .
18. Empat puluh buah buku akan terjual jika harganya (dalam ribuan) Rp120,00 dan lima 

puluh buku akan terjual jika harganya Rp 80,00. Tentukan:
	 a.	 Fungsi	permintaannya	dan	grafiknya.
 b. Banyak barang yang diminta jika harga per unit Rp 20,00
19. Sepeda merek “Kuat” bila dijual seharga (dalam ribuan) Rp 300,– perunit akan 

laku sebanyak 1.000 unit, dan pada setiap kenaikan harga sebesar Rp 100,– jumlah 
penjualannya bertambah sebanyak 400 unit. Tentukan

 a. fungsi penawarannya, 
 b. banyak sepeda yang dirawarkan jika harga per unit Rp 250,00.
20. Perusahaan taxi di Jakarta memasang tarif Rp10.000,00 untuk kilometer 

pertama dan Rp2.000,00 per kilometer berikutnya. Tarif yang dikenakan 
disajikan	oleh	grafik	di	bawah	ini.

 

a.	 Jelaskan	mengapa	bagian	pertama	dalam	grafik	dinyatakan	dalam	garis	
horizontal.

b. Apa maksud dari titik potong garis dengan sumbu-y dalam konteks masalah 
ini?

c. Jelaskan mengapa garis yang menyatakan tarif taxi lebih dari 1 km tidak 
horizontal?

d. Tentukan persamaan tarif taxi.
e. Berapakah ongkos yang harus dibayar jika penumpang menempuh 6 km?
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian



157MATEMATIKA 137MATEMATIKA

Seorang  pekerja bangunan sedang memeriksa kesikuan, 
sebelum membuat desain pondasi suatu bangunan. Dalam 
memeriksa kesikuan ini mereka menggunakan Tripel 
Pythagoras 6, 8, 10, meski secara ilmiah Pak Tukang tidak 
mengerti alasan mengapa menggunakan itu. Ini adalah salah 
satu penerapan Teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-
hari.

Sumber:www.andy.web/id

Bab 5 Teorema
 Pythagoras

1. Memahami Teorema 
Pythagoras melalui 
alat peraga dan 
penyelidikan pola 
bilangan.

2. MenggunakanTeorema 
Pythagoras untuk 
menyelesaikan 
berbagai masalah.

3. Menggunakan pola 
dan generalisasi untuk 
menyelesaikan masalah 
nyata.

K
D 

ompetensi 
asar

• Rumus Pythagoras

• Tripel Pythagoras

• Segitiga siku-siku khusus

ata KunciK 

1. Menggunakan alat peraga dan pola bilangan untuk menemukan Teorema Pythagoras .
2. Menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku khusus.
3. Menyelesaikan permasalahan nyata denganTeorema Pythagoras.

P
B 

engalaman
elajar
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P
K 

eta
onsep

Teorema 
Pythagoras

Teorema 
Pythagoras

PengertianPengertian PenerapanPenerapanSegitiga Siku-siku 
Khusus

Segitiga Siku-siku 
Khusus
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Pythagoras (582 SM – 496 SM) 
lahir di pulau Samos, di daerah Ionia, 
Yunani Selatan. Salah satu peninggalan 
Phytagoras yang paling terkenal hingga 
saat ini adalah teorema Pythagoras, yang 
menyatakan bahwa kuadrat sisi miring 
suatu segitiga siku- siku sama dengan 
jumlah kuadrat dari sisi-sisinya. Yang 
unik, ternyata rumus ini 1.000 tahun 
sebelum masa Phytagoras, orang-orang 
Yunani sudah mengenal penghitungan 
“ajaib” ini. Walaupun fakta di dalam 
teorema ini telah banyak diketahui 
sebelum lahirnya Pythagoras, namun 
teorema ini dianggap sebagai temuan 
Pythagoras, karena ia yang pertama 
membuktikan pengamatan ini secara 
matematis. Pythagoras menggunakan 
metode aljabar untuk menyatakan 
teorema ini.

Temuan lain yang ditemukan oleh 
Phytagoras adalah rasio/perbandingan 
emas (golden ratio). Pada masa lalu, 

matematika memang tidak hanya berkaitan dengan bilangan. Matematika digunakan 
untuk menjabarkan  lsafat dan memahami keindahan. Termasuk golden ratio ini. 
Berdasarkan penemuan Phytagoras, ternyata banyak hal di alam semesta ini mengarah 
pada golden ratio. Cangkang siput, galur-galur pada nanas, dan ukuran tubuh bagian atas 
manusia dibandingkan bagian bawahnya hampir pasti mendekati golden ratio 1 : 1,618. 
Phytagoras juga membuktikan, semua benda yang memenuhi golden ratio senantiasa 
memiliki tingkat estetika yang sangat tinggi. Kalau alam semesta berlimpahan dengan 
benda-benda dengan “ukuran golden ratio”, maka manusia mesti membuat yang serupa 
demi menjaga keindahan tersebut. Bahkan, Phytagoras berprinsip bahwa “Segala 
sesuatu adalah angka; dan perbandingan emas adalah raja semua angka.”

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Pythagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. 

Sekalipun teorema tentang segitiga siku-siku sudah dikenal masyarakat sebelumnya, 
tapi dia terus menggalinya sehingga dapat membuktikan kebenaran teorema 
tersebut secara matematis.

2. Tanpa kita sadari ternyata bumi yang indah beserta kehidupan yang ada di dalamnya 
ini tidak lepas dari perhitungan matematika. Oleh karena itu kita perlu belajar 
matematika dengan lebih mendalam sehingga bisa menguak rahasia alam sekaligus 
membuktikan ke-Mahabesaran ciptaan Tuhan YME.

3. Matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang 
menyeramkan seperti dikatakan sebagian orang. Karena telah banyak sejarah yang 
menceritakan tentang peran matematika dalam memajukan peradaban manusia, 
salah satunya adalah teorema Pythagoras yang menjadi spelopor perkembangan 
ilmu geometri dan arsitektur.

Pythagoras
(582 SM – 496 SM) 
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P
K 

eta
onsep

Teorema 
Pythagoras

Teorema 
Pythagoras

PengertianPengertian PenerapanPenerapanSegitiga Siku-siku 
Khusus

Segitiga Siku-siku 
Khusus
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Membelajarkan 5.1

Memahami Teorema Pythagoras

1. Sampaikan tujuan pembelajaran pada siswa

2. Mintalah siswa membaca sebentar tentang sedikit cerita tentang 
Pythagoras.

3. Persilahkan siswa untuk mengemukakakan beberapa pertanyaan untuk 
memancing rasa ingin tahu siswa.

4. Berikan kesempatan pada siswa untuk sedikit berdiskusi tentang cerita 
Pythagoras yang baru dibaca 

5. Sampaikan pada siswa tentang pentingnya belajar tentang materi ini 
untuk memotivasi siswa.

6. Mintalah siswa membaca dan memahami  masalah 6.1 

7. Bagilah kelas menjadi kelompok yang  terdiri 4 -5 orang 

8. Siapkan alat peraga berupa  model persegi  dengan ukuran:3 × 3, 4 
× 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9, 10 × 10, 12 × 12, 13 × 13, 15 
× 15 ,16 × 16, 17 × 17, 20 × 20, 24 × 24 dan 25 × 25 (bisa dibuat 
dari karton yang ditempel kertas yang memiliki grid atau gunakan 
millimeter blok) untuk setiap kelompok.



161MATEMATIKA

 

Ajak siswa mengamati 
Gambar 5.1 untuk 
membuat ilustrasi dalam 
pembuktian teorema 
pythagoras. Jelaskan 
bahwa segitiga EAF, 
FBG, GCH, dan HDE 
adalah segitiga siku-siku 
dengan ukuran yang 
sama (kongruen).

Ayo
Kita Amati
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Sebelum membuktikan teorema Pythagoras, ajak siswa untuk memahami pembuk-
tian bahwa segiempat EFGH adalah suatu persegi. Pada pembuktian yang disajikan di 
buku siswa halaman 141 hanya satu sudut saja. Minta siswa untuk membuktikan ketiga 
sudut yang lain adalah siku-siku juga.
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1. Minta siswa untuk 
mengajukan 
pertanyaan seputar 
kegiatan yang 
sudah dilakukan. 
Sedikitnya 
pertanyaan tersebut 
terkait dengan 
segitiiga atau sisi 
segitiga.

2. Jika tidak ada siswa 
yang mau bertanya, 
berikan pertanyaan 
pancingan pada 
siswa  misalnya, 
segitiga apakah yang 
terbentuk?mengapa 
kalian yakin bahwa  
segitiga yang 
terbentuk adalah 
siku-siku?

3. Tunjuk satu atau 
dua kelompok 
untuk menjawab 
dan memberikan 
jawaban.

4. Tunjuk kelompok 
lain untuk 
memberikan 
komentar.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
memahami pembuktian 
teorema pythagoras. 
Minta siswa untuk mem-
buat pernyataan tentang 
teorema pythagoras.
Pernyataan yang diharap-
kan muncul:
Pada segitiga siku-siku, 
jumlah kuadrat sisi siku-
sikunya sama dengan 
kuadrat sisi miring 
(apotema).
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1. Minta siswa untuk mengamati dan mengidentifikasi 16 persegi, berdasarkan 
ukuran dan luasnya.

2. Minta siswa untuk mengamati contoh pada Gambar 5.2 (luas persegi yang 
membentuk segitiga siku-siku).

3. Siswa menyusun persegi-persegi tersebut menjadi bentuk segitiga siku-siku 
(pastikan ada 8 segitiga yang ditemukan).

4. Pantau kinerja setiap kelompok. Jika terdapat kelompok yang menemukan  
segitiga yang bukan siku-siku, guru meminta mereka mengecek ulang ukuran 
sudut pada segitiga tersebut.Sehingga pada akhirnya setiap kelompok bisa 
menemukan 8 segitiga siku-siku.

5. Minta siswa untuk mengidentifikasi panjang sisi segitiga siku-siku yang mereka 
temukan dan luas setiap persegi yang membentuk segitiga tersebut.

Menggali
Informasi

+=+
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1. Minta siswa untuk mengisi Tabel 5.1 sesuai dengan contoh yang sudah diberikan
2. Minta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memastikan jawaban 

mereka benar.
3. Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegitan bernalar
4. Beri kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan jawaban mereka dengan anggota 

kelompoknya

Ayo Kita
Menalar

1. Nomor 1, 4, 6, 7 dan 8  bersesuaian dengan gambar A

 Nomor 2 bersesuaian dengan gambar B

 Nomor 3 dan 5 bersesuaian dengan gambar C

2.  atau  
3. Kelipatan suatu Tripel Pythagoras adalah Tripel Pythagoras juga. Artinya  jika 

 suatu Tripel Pythagoras, maka  untuk suatu     bilangan asli, 
adalah Tripel Pythagoras juga.

4. Jika dan  adalah panjang sisi suatu segitiga, dan adalah sisi terpanjang maka:

a. Hubungan yang terjadi pada segitiga tumpul adalah  karena…

b. Hubungan yang terjadi pada segitiga lancip adalah  karena…

No. a b c a2 b2 c2 a2+b2 a2+c2 b2+c2 a2+b2=c2 a2+c2=b2 b2+c2=a2

1. 3 4 5 9 16 25 25 34 41 Ya Tidak Tidak

2. 12 13 5 144 169 25 313 169 194 Tidak Ya Tidak

3. 25 24 7 625 576 49 1201 674 625 Tidak Tidak Ya

4. 6 8 10 36 64 100 100 136 164 Ya Tidak Tidak

5. 17  8 15 289 64 225 353 514 289 Tidak Tidak Ya

6. 9 12 15 81 144 225 225 306 369 Ya Tidak Tidak

7. 12 16 20 144 256 400 400 544 656 Ya Tidak Tidak

8. 15 20 25 225 400 625 625 850 1025 Ya Tidak Tidak

Berikut alternatif penyelesaiain Ayo Kita Bernalar pada buku siswa halalam 143
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1. Minta perwakilan 
setiap kelompok untuk 
mempresentasikan 
hasil diskusinya dalam 
menjawab pertanyaan 
pada kegiatan bernalar

2. Minta kelompok lain 
untuk memberikan 
tanggapan.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Minta siswa membaca 
sedikit informasi

2. Minta siswa 
mengajukan 
pertanyaan jika ada hal 
yang tidak dimengerti 
terkait informasi yang 
diberikan 

3. Bantu siswa untuk 
memahami informasi 
dengan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan siswa serta 
berilah keterangan 
tambahan.

Sedikit
Informasi
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1. Jika Kegiatan 5.1 
sudah dibelajarkan, 
maka satu cara 
untuk mengetahui 
pemahaman siswa 
adalah dengan 
meminta siswa 
mengerjakan  
Latihan 5.1

2. Lakukan pembahasan 
pada beberapa soal 
sedangkan untuk soal 
yang lain bisa bisa 
digunakan sebagai 
pekerjaan rumah.

Latihan
!?!?
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1. Ajak siswa untuk 
melakukan refleksi 
terhadap kegiatan 
pembelajaran yang sudah 
dilalui.

2. Periksalah apakah 
semua kelompok sudah 
mencatat hal-hal yang 
penting pada kegiatan 
kali ini.

3. Jika dipandang perlu, 
minta siswa mengerjakan 
soal latihan di rumah
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Membelajarkan 5.2
Menemukan Hubungan  

Antar Panjang Sisi pada Segitiga Khusus

1.Ajak siswa untuk mengingat kembali persamaan pada rumus Pythagoras 
2 2 2a b c+ =  

2.Rencanakan pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 siswa untuk berdiskusi 
secara efektif

1. Bagi siswa menjadi 
beberapa kelompok 
yang terdiri dari 
2 siswa setiap 
kelompok.

2. Minta siswa 
berdiskusi untuk 
mengerjakan 
langkah-langkah 
pada kegiatan Ayo 
Kita Amati

3. Bantu siswa jika 
mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan 
langkah-langkah 
kegiatan.

4. Minta beberapa 
siswa untuk 
mempresentasikan 
hasil kegiatan 
mengamati sekaligus 
beberapa siswa 
yang lain untuk 
memberikan 
komentar

5. Pastikan seluruh 
siswa dapat 
melakukan langkah-
langkah kegiatan 
dengan benar.

Ayo
Kita Amati
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Panjang sisi siku-
siku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Panjang sisi 
miring

Tabel kegiatan Ayo Kita Amati

1. Minta siswa berdiskusi 
dengan kelompoknya 
untuk menjawab 
pertanyaan atau 
masalah pada kegiatan 
Ayo kita Bernalar.

2. Pantau kegiatan diskusi 
siswa

3. Tunjuk beberapa 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya

4. Tunjuk beberapa siswa 
utnuk memberikan 
komentar.

5. Beri komentar pada 
jawaban siswa di akhir 
kegiatan bernalar untuk 
memperbaiki jawaban 
siswa yang kurang 
tepat.

Ayo Kita
Menalar
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1. Ya ada pola. Jika panjang kedua sisinya  satuan, maka panjang sisi miringnya adalah 
  satuan.

2. Tidak,tapi pola ini hanya terjadi pada segitiga siku-aiku yang sama kaki. Karena pada 
segitiga sama kaki yang tidak siku-siku tidak berlaku teorema Pythagoras.

3. Diketahui : Segitiga siku-siku sama kaki
 Panjang sisi miringnya 20 cm
 Ditanyakan: Panjang sisi siku-siku?
 Jawab: 
 Misal panjang sisi siku-sikunya  cm, maka berdasarkan pola yang berlaku 

pada segitiga siku-siku samakaki panjang sisi miringnya adalah  cm.

4.  

Alternatif Penyelesaian Ayo Kita Bernalar

1. Mintalah siswa 
membaca dan 
memahami Masalah 6.4

2. Mintalah siswa 
mengamati gambar 
kemudian menjawab 
pertanyaan pada 
kegiatan menggali 
informasi secara 
individu. 

3. Tunjuk beberapa siswa 
untuk mempresentasikan 
jawabannya dan benahi 
jika ada jawaban yang 
kurang tepat

Menggali
Informasi

+=+
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1. 
2. Panjang ruas garis  AD dan BD sama
3. Segitiga CAD dan CBD kongruen (panjang sisi dan besar sudut yang    
seletak sma)
4. Diketahui : Segitiga CBD panjang BC= 20 cm
 Ditanyakan :  a) panjang BD dan 
   b) panjang CD
 Jawab:
 Perhatikan segitiga CBD
 Karena panjang BC=AB dan
 panjang BD=1/2 panjang AB , maka panjang BD=10 cm.
 Dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat ditentukan panjang CD, yaitu: 
 

       

                   

Alternatif Penyelesaian Menggali Informasi

1. Mintalah siswa 
mengamati kembali 
gambar pada kegiatan 
menggali informasi 
Masalah 5.3

2. Mintalah siswa mengisi 
tabel kemudian 
menjawab pertanyaan 
secara berkelompok

3. Tunjuk beberapa 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusinya

4. Tunjuk beberapa 
kelompok untuk 
menanggapi

5. Beriakan penjelasan 
jika ada  jawaban yang 
kurang tepat

Ayo Kita
Menalar

BC = 20 cm

cm
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Alternatif Penyelesaian  Ayo Kita Menalar
1. Ya. Polanya adalah panjang sisi miring atau sisi terpanjang adalah dua kali 

panjang sisi terpendek dan jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah satuan 
maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah adalah  satuan.

2. Jika panjang sisi siku-siku terpendek adalah satuan maka panjang sisi miringnya 
adalah  satuan dan panjang sisi siku-siku yang lain adalah adalah  satuan

3. Tidak.Karena pada segitiga siku-siku yang lain panjang sisi miringnya bukan dua 
kali panjang sisi siku-siku terpendeknya.

Panjang sisi siku-siku terpendek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Panjang sisi miring 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Panjang sisi siku-siku yang lain

Tabel kegiatan Ayo Kita Menalar

1. Jika Kegiatan 5.2 
sudah dibelajarkan, 
maka satu cara 
untuk mengetahui 
pemahaman siswa 
adalah dengan 
meminta siswa 
mengerjakan  
Latihan 5.2

2. Lakukan pembahasan 
pada beberapa soal 
sedangkan untuk 
soal yang lain bisa  
digunakan sebagai 
pekerjaan rumah

Latihan
!?!?
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Membelajarkan 5.3

Menyelesaikan Permasalahan Nyata  
dengan Teorema Pythagoras

Ajak siswa untuk mengingat kembali persamaan pada rumus Pythagoras 2 2 2a b c+ =
Rencanakan pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 siswa untuk berdiskusi secara 
efektif

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 5.4 
serta alternatif pemeca-
hannya.
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 5.5 
serta alternatif pemecahannya.
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 5.6 serta 
alternatif pemecahannya.
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 Soal latihan 5.3 bisa 
digunakan sebagai 
tugas individu dan 
dibahas secara 
klasikal

Latihan
!?!?

 Tugas ini bisa dikerjakan 
secara berkelompok 
maupun individu. Alat 
yang bisa digunakan 
untuk membantu siswa 
melaksanakan tugas ini 
adalah klinometer.

Tugas
   Projek

1. Pada segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya  berturut-turut a,b dan c dengan c 
adalah sisi miring,maka berlaku: 

2. Jika sisi yang ketiga adalah sisi miring,maka panjang sisi miring tersebut adalah 
akar dari jumlah kuadrat panjang kedua sisi segitiga siku-siku tersebut.Tapi jika sisi 
yang ketiga adalah sisi siku-siku,maka panjang sisi yang ketiga adalah akar dari 
selisih kuadrat kedua sisi yang diketahui.

3. Suatu Tripel yang merupakan kelipatan Tripel Pythagoras adalah Tripel Pythagoras 
juga.

4. Jika  panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya  adalah   
satuan,maka panjang sisi yang lain berturut-turut  dan  satuan.

5. Jika panjang sisi siku-siku suatu segitiga sama kaki adalah   satuan,maka panjang 

sisi miringnya adalah satuan.

Merangkum
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1. Sebuah galah sepanjang 7 m disandarkan  
pada tembok sehingga membentuk sudut 45o.  
Berapakah tinggi BC?

2. Sebuah atap dirancang sesuai dengan gambar berikut.

Berapakah panjang AD dan DC?

3. Keliling   pada gambar di Samping adalah 60 cm.  
 dan  sama dan sebangun (mirip).  

Jika panjang AC =26cm, maka panjang BE adalah...

4. Gunakan gambar berikut untuk pertanyaan a – c. Jelaskan jawaban kalian.

a. Tentukan keliling segitiga ABC

b. Tentukan luas segitiga ABC

c. Tentukan luas segitiga ACD dan segitiga BCD

Soal Pengayaan+=+??
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5. Tentukan jarak kedua titik yang ditunjukkan oleh gambar berikut.

6. A B C D E F 030 Kota A terletak 50 km di sebelah utara kota B, dan kota C 
terletak 120 km di sebelah timur kota B, dan kota D terletak di tengah antara kota A 
dan C. Jarak kota D dari kota A adalah ….

7. Perhatikan gambar di samping ini. Jika CE = 
EB, AD = DB, besar ∠ABC = 30°, dan panjang 
AC = 4 cm, maka panjang CF adalah ....... 

8. Perhatikan gambar di samping. Diketahui 
panjang AB = 2 cm, CD=4 cm. AB//EF//DC, 
dan AB tegak lurus BC. Berapakah panjang 
EF? 

9. Tentukan panjang d untuk setiap gambar  
di bawah ini.

 
 
 
 
 
 
 
 

A B

C

D

E

F
030
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10. Markus, seorang mahasiswa, harus berjalan dari  
asramanya di Wisma Nusantara menuju Gedung  
Bhayangkara untuk mengikuti kelas matematika.  
Biasanya, dia berjalan 500 meter ke timur dan 
 600 meter ke utara. Namun hari ini dia terlambat  
bangun. Dia memutuskan untuk mengambil jalan  
pintas melalui padang rumput.  
Berapakah panjang jalan pintas yang dia tempuh?

11. Tiga segienam beraturan digambar sehingga  
sisi-sisinya membentuk segitiga siku-siku.

a. Tentukan luas setiap segienam

b. Tentukan luas bangun datar yang terbentuk

12. Gambar berikut menunjukkan Tangram Cina

a. Berapakah luas bangun E?

b. Berapakah panjang sisi bangun E?

c. Berapakah panjang sisi-sisi segitiga A? 
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13. Gambar sebelah kanan adalah jaring-jaring piramida segitiga samasisi.
a. Berapakah panjang sisi b?
b. Berapakah luas bangun di samping? (luas bangun 

di samping adalah luas permukaan piramida) 
 
 
 
 
 

14. Sebuah pohon di depan rumah miring dan hampir roboh tertiup angin kencang. 
Supaya tidak jatuh, ayah menyangga pohon dengan galah sepanjang 250 cm dan 
tampak seperti gambar di bawah ini. Pohon disangga 155 cm dari puncak pohon. 

Berapakah tinggi pohon
15. Gambar di bawah menunjukkan kereta gantung di taman nasional dengan kereta yang 

meluncur sepanjang kabel. Berapakah panjang kabel kereta gantung yang dimaksud?
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  6
Statistika

1. Memahami teknik 
penyajian data dua 
variabel menggunakan 
tabel, grafi k batang, 
diagram lingkaran, 
dan grafi k garis 
dengan komputer serta 
menganalisis hubungan 
antara variabel.

2. Mengumpulkan, 
mengolah,
menginterpretasi, 
dan menyajikan data 
hasil pengamatan 
dalam bentuk tabel, 
diagram, dan grafi k 
dari dua variabel 
serta mengidentifi kasi 
hubungan antar variabel.

K
D

ompetensi
asar

• data
• tabel
• grafi k
• diagram 
• komputer

ata KunciK

1. Menyajikan data dalam diagram batang dengan menggunakan komputer.
2. Menyajikan data dalam diagram garis dengan menggunakan komputer.
3. Menyajikan data dalam diagram lingkaran dengan menggunakan komputer.
4. Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam 

bentuk tabel, diagram, dan grafi k.

P
B

engalaman
elajar

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyajian 
data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafi k. Salah satunya 
dalam bidang ekonomi dan perbankan yang sering dijumpai 
adalah fl uktuatif nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang 
sering disebut dengan kurs mata uang. 

Setiap hari selalu ada perubahan kurs mata uang yang 
ditampilkan dalam bentuk diagram untuk mempermudah 
dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata 

uang yang terjadi.
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P
K

eta
onsep

StatistikaStatistika

Pengumpulan
Data

Pengumpulan
Data

Pengolahan DataPengolahan Data

Penyajian
Data

Penyajian
Data
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161

Karl Pearson

Karl Pearson (1857 – 1936) adalah 
contributor utama perkembangan 
awal statistika hingga sebagai disiplin 
ilmu tersendiri. Ia mendirikan 
jurusan Statistika Terapan di 
University College London pada 
tahun 1911, yang merupakan jurusan 
statistika pertama kali untuk tingkat 
universitas di dunia. Semenjak kecil,  
ayahnya mempengaruhinya supaya 
ia menyelesaikan pendidikan  di 
bidang undang-undang,  yang akhir 
mendorongnya untuk menekuni bidang 
undang-undang di University College 
School, London.

Setelah menamatkan pendidikan  
bidang undang-undang ini, barulah 
Pearson belajar displin matematika  
di King’s College, Cambridge. 
Ketekunannya dalam mempelajari 

matematika, dibuktikan dengan banyak sekali  karangan buku-buku statistika yang 
memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan matematika khususnya 
statistika.  Karl Pearson mungkin bukanlah ilmuan yang paling pintar pada zamannya, 
mungkin bukan juga ilmuan yang paling popular, tapi yang nyata sekali, beliau sudah 
berhasil menjadikan matematika dan statistik menjadi ilmu yang sangat  menarik. Cara 
beliau memecahkan masalah, hati-hati dalam menjelaskan, dan karya bukunya telah 
merangsang inspirasi kepada ilmuwan setelahnya.

Hikmah yang dapat diambil:

1. Kerja keras dan ketekunan merupakan kunci sukses dalam memacahkan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Belajar bidang apapun jika dilakukan dengan motivasi yang kuat dari dalam diri 
sendiri akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan. 

3. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif 
dalam bentuk apapun kepada orang lain.

Karl Pearson
(1857 –1936)

189160 Kelas VIII SMP/MTs Semester 1

P
K

eta
onsep

StatistikaStatistika

Pengumpulan
Data

Pengumpulan
Data

Pengolahan DataPengolahan Data

Penyajian
Data

Penyajian
Data
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 Menyajikan Data 
Dalam Bentuk Diagram Batang

Membelajarkan 6.1

1. Siapkan laboratorium komputer untuk praktik menyajikan data  dalam bentuk 
diagram batang dengan menggunakan komputer,jika tidak tersedia laboratorium 
komputer cukup dengan demontrasi dengan menggunakan LCD

2. Lengkapi pula dengan layar LCD untuk menampilkan penyajian data dengan 
komputer

1. Sampaikan kepada 
siswa bahwa salah satu 
manfaat penyajian data 
dalam bentuk diagram 
batang adalah untuk 
mengetahui frekuensi 
siswa yang memperoleh 
nilai  tertentu pada 
setiap ujian karena  
sajikan data dalam 
bentuk diagram batang 
memudahkan kita untuk 
diketahui frekuensi  
siswa yang memperoleh 
nilai tertentu. 

2. Minta siswa untuk 
menyebutkan manfaat 
dari diagram dalam 
permasalahan kehidupan 
sehari-hari.

Pengantar 



191MATEMATIKA

1. Minta siswa untuk 
mengamati tabel dan 
penyajian data dalam 
diagram batang 

2. Fokuskan pengamatan 
siswa pada kesesuaian 
antara data dengan 
digram batang yang 
terbentuk dari tabel.

Ayo
Kita Amati

 Minta siswa mengungkap 
kan pertanyaan yang 
terkait dengan penyajian 
data dalam bentuk diagram 
batang. Pertanyaan yang 
diharapakan:

1.Bagaimana cara 
membuat diagram batang 
dengan menggunakan 
komputer ?

2.Mengapa dalam diagram 
batang tidak ada data 
jumlah seluruhnya 
seperti di tabel?

3.Bagaimana cara 
membuat diagram batang 
yang berwarna dan 
menarik?

Ayo Kita
Menanya??
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1. Ajak siswa mencoba 
secara langsung 
untuk membuat 
diagram batang 
dengan komputer dan 
mendemontrasikannya 
kepada siswa yang lain.

2. Berikan informasi lain 
cara membuat diagram 
batang yang bervariasi 
dan berbagai jenis 
sehingga lebih menarik

3. Minta siswa untuk 
membuat grafik dengan 
menggunakan program 
komputer seperti pada 
buku siswa. Sehingga 
siswa dapat memperoleh 
informasi yang lengkap 
bagaimana membuat 
diagram batang dengan 
menggunakan program 
komputer. 

Sedikit
Informasi
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1. Minta siswa untuk 
mencari diagram 
batang yang sesuai 
dengan tabel dan 
temukan mengapa 
dua giagram yang 
lain tidak sesuai 

2. Mintalah siswa untuk 
membuat diagram 
batang dari data yang 
dibuat sendiri.

Ayo Kita
Menalar
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 Setelah siswa ber 
hasil menemukan 
diagram batang yang 
sesuai dengan tabel, 
tunjukkan lagi tabel 
dengan diagram 
batang yang berbeda  
dan suruh siswa 
untuk mendiskusikan 
diagram batang yang 
sesuai dengan tabel.

Ayo Kita
Berbagi



195MATEMATIKA

Minta siswa untuk 
mengamati tabel pada 
Masalah  6.1 tentang 
data ukuran sepatu dan 
siswa yang memakainya.

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami Contoh 6.1 serta alternatif 
penyelesaiannya mengenai diagram batang.



197MATEMATIKA

Minta siswa untuk menyelesaikan Latihan 6.1 mengenai penyajian data 
menggunakan komputer
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Membelajarkan 6.2 Menyajikan Data 
dengan Diagram Garis

1. Siapkan laboratorium komputer untuk praktik menyajikan data  dalam bentuk 
diagram garis  dengan menggunakan komputer, jika tidak tersedia laboratorium 
komputer cukup dengan demontrasi dengan menggunakan LCD

2. Lengkapi pula dengan layar LCD untuk menampilkan penyajian data dengan 
komputer

Ajak siswa untuk 
mengamati diagram 
garis. fokuskan pada 
perbedaan dan kesamaan 
dengan diagram batang.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
menulis pertanyaan 
tentang hal yang belum 
dipahami.
Contoh pertanyaan : 
Bagaimana cara 
membuat diagram garis 
dengan menggunakan 
komputer?

Ayo Kita
Menanya??

 Minta siswa mencari 
informasi dan mencoba 
dengan program  
komputer untuk 
membuat diagram garis.

Menggali
Informasi

+=+
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1. Minta siswa untuk 
membuat diagram garis 
dengan data tersebut 
dan membandingkan 
dengan diagram batang, 
berikutnya siswa 
diminta  mencoba 
membuat diagram garis 
agar terlihat bagus dan 
menarik.

2. Tuntun siswa untuk 
memperoleh jawaban 
Persamaan diagram 
batang dan garis 
adalah sama-sama 
menggunakan garis 
vertikal dan garis 
horizontal.

3. Perbedaannya adalah 
diagram batang 
menggunakan batang 
untuk menggambarkan 
banyaknya data 
sedangkan diagram 
garis hanya 
menggunakan titik dan 
titik satu dengan lainnya 
dihubungkan dengan 
garis.

Ayo Kita
Menalar

 Suruh siswa untuk 
menempelkan hasil 
bernalaranya di mading kelas 
dan minta siswa kelompok 
yang lain untuk melihat dan 
menanggapi hasil bernalar 
siswa dari kelompok lain.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Hasil karya siswa dicetak dan ditempel di papan pemajangan di dalam kelas, dan 
dinilai sebagai nilai keterampilan 

2. Mintalah setiap siswa untuk menilai hasil karya temannya dengan katagori baik 
sekali, baik, cukup dan kurang.

3. Nilai dari siswa sebagai bahan acuan untuk penilaian guru.
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Membelajarkan 6.3
Menyajikan Data 

Dalam Bentuk Diagram Lingkaran

 
1. Siapkan laboratorium komputer untuk praktik menyajikan data  dalam bentuk 

diagram lingkaran dengan menggunakan komputer,jika tidak tersedia laboratorium 
komputer cukup dengan demontrasi dengan menggunakan LCD.

2. Lengkapi pula dengan layar LCD untuk menampilkan penyajian data dengan 
komputer.

Minta siswa menuliskan 
pertanyaan tentang hal 
yang diamati.
Contoh pertanyaan: 
Bagaimana cara 
menetukan persentase 
pada diagram lingkaran.

Ayo Kita
Menanya??

 Minta siswa untuk 
mencari informasi 
langsung di komputer 
atau dengan demontrasi 
penyajian data dalam 
bentuk diagram 
lingkaran dengan 
berbagai variasi 
tampilan dan warna 
yang menarik.

Sedikit
Informasi

 Ajak siswa untuk 
mengamati diagram 
lingkaran. 

Ayo
Kita Amati
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 Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan 
dengan berdiskusi 
kelompok.

Ayo Kita
Menalar
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Informasikan kepada siswa 
untuk mendiskusikan dalam 
kelompoknya mengenai 
penyajian data dengan 
mengunakan diagram 
batang dan setelah itu 
menjelaskan pada teman 
sekelasnya

Ayo Kita
Berbagi
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1. Setiap kelompok secara bergantian menjelaskan persamaan dan perbedaan 
diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran

2. Berilah penilaian yang meliputi penjelasan kelompok, keaktifan kelompok, 
kebenaran materi, cara menjelaskan dan sebagainya

3. Bila ada siswa yang belum tuntas dapat diberikan pembelajaran remidi.
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1. Pembelajaran proyek 
memerlukan waktu 
dua minggu untuk 
menyelesaikannya

2. Siapkan koran 
diperpustakaan yang 
dapat membantu 
siswa 

3. Buatlah alur kerja 
yang sistematis, 
sehingga siswa 
bekerja sesuai dengan 
alur yang sudah 
ditentukan, namun 
tetap memperhatikan 
kreatifitas siswa

4. Berilah bantuan 
bagi siswa yang 
mengalami kesulitan, 
misalnya dalam 
satu kelompok tidak 
ada yang memiliki 
komputer, tidak ada 
yang memiliki printer 
dan lain-lain

5. Identifikasi kembali 
siswa-siswa yang 
masih belum 
mencapai ketuntasan 
dalam belajar, 
untuk dilakukan 
pembelajaran remidi 
dan pengayaan 

Tugas
   Projek

1. Bentuk kelompok yang heterogen dari sisi kemampuan.
2. Berikan siswa petunjuk yang jelas dan sistematis bagaimana siswa bekerja dan 

menyelesaikan proyeknya.
3. Cek hasil kerja siswa agar dapat terkontrol setiap waktu, sehingga pada saat 

dikumpulkan mereka selesai tepat waktu.
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Jenis data
Diagram

 batang

Diagram 

garis

Diagram 

Lingkaran
Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dalam 
satu sekolah √ √

Harga BBM pada tahun 2000 – 2013 √
       Banyaknya siswa yang mengikuti berbagai 
kegiatan ekstrakurikuler 

√

Hasil pemilukada di suatu daerah tertentu √
Banyak mobil yang terjual di suatu kota dalam 
waktu 5 tahun terakhir √ √

Jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 8 √

Tinggi badan siswa dalam satu kelas √ √

Nilai ulangan Harian siswa dalam satu kelas √

1. Langkah-langkah dalam menyajikan data dalam diagram batang dan diagram garis 
adalah sebagai berikut
a.  Buatlah tabel dalam microsoft office excel
b. Bloklah data yang akan dibuat diagram batang dan diagram garis
c. Klik insert dan pilihlah gambar diagram batang atau diagram garis
d. Terbentuklah diagram batang atau diagram garis 
e. Veriasi warna dan lainnya dapat klik di desain

2. Langkah-langkah dalam menyajikan data dalam diagram lingkaran adalah sebagai 
berikut
f. Buatlah tabel dalam microsoft office excel
g. Bloklah data yang akan dibuat diagram lingkaran
h. Klik insert dan pilihlah gambar diagram lingkaran
i. Terbentuklah diagram lingkaran
j. Veriasi warna dan lainnya dapat klik di desain

3. Perbedaan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran adalah sebagai 
berikut

Aspek Diagram batang Diagram garis Diagram Lingkaran

Garis
Ada dua garis, yaitu 
garis vertikal dan 
garis horizontal

  Ada dua garis, yaitu 
garis vertikal dan garis 
horizontal

Tidak memiliki garis 
vertikal dan horizontal

Tampilan 
Diagram

Banyak data 
ditunjukkan dengan 
batang

Banyak data ditunjukkan 
dengan titik

Banyak data ditunjukkan 
dengan luas juring 
lingkaran

Hubungan 
data satu 
dengan 
lainnya

Tidak ada hubungan 
antara data satu 
dengan lainnya

Titik satu dengan lainnya 
dihubungkan dengan 
garis 

Semua data membentuk 
satu lingkaran 

Tugas
   Projek
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1. Data dalam tabel berikut ini menggambarkan laporan penjualan PT Makmur tahun 
2009 – 2013. Coba sajikan data tersebut dengan diagram yang sesui dengan data 
dalam tabel. Jelaskan alasan kalian mengapa memilih penyajian data dengan diagram 
tersebut

2. Data di samping menggambarkan banyak mahasiswa baru tahun 2011-2013 dari 
beberapa Fakultas. Coba sajikan data tersebut dalam diagram garis dan diagram 
lingkaran 

 

 

Soal Pengayaan+=+??
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Setiap hari rambut kita terus bertambah panjang. Rambut 
kita akan memanjang 0,3 milimeter tiap hari. Misalkan panjang 
rambut seorang gadis yang berumur 18 tahun pada gambar 
di atas awalnya adalah 250 mm. Kita bisa memperkirakan 
panjang rambutnya y milimeter setelah x hari  dengan 
persamaan linear

y = 0,3x + 250

Bagaimana dengan panjang rambut kalian? Dapatkah kalian 
menentukan persamaan linear panjang rambut kalian sendiri?

Bab  1 Persamaan Linear
Dua Variabel

1. Menentukan nilai 
variabel persamaan 
linear dua variabel 
dalam konteks nyata.

2. Membuat dan 
menyelesaikan model 
matematika dari 
masalah nyata yang 
berkaitan dengan 
persamaan linear dua 
variabel.

K
D

ompetensi
asar

• Persamaan Linear Dua 
Variabel.

• Model Matematika
• Selesaian.
• Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel.

ata KunciK

Berdasarkan Kompetensi Dasar di atas, pengalaman belajar yang akan kita lalui antara lain.
1. Membuat dan mende nisikan bentuk persamaan linear dua variabel.
2. Menentukan selesaian persamaan persamaan linear dua variabel.
3. Membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan 

linear dua variabel.
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peramaan linear dua variabel.

P
B

engalaman
elajar

Sumber: Kemdikbud
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P
K

eta
onsep

Persamaan Linear Dua 
Variabel (PLDV)

Persamaan Linear Dua
Variabel (PLDV)

Defi nisi  PLDVDefi nisi  PLDV
Himpunan
Selesaian

PLDV

Himpunan
Selesaian

PLDV

mempelajari

diselesaikan dengan
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Diophantus Dan Persamaan Linear 
Dua Variabel
Persamaan linear dua variabel 
berkaitan erat dengan persamaan 
diophantine. Persamaan ini pertama 
kali dipelajari oleh seseorang 
yang bernama Diophantus yang 
menghabiskan hidupnya di Alexandria. 
Diophantus juga dikenal dengan 
julukan “bapak dari aljabar”. Namun 
julukan itu kemudian disandang 
oleh Al-Khawarizmi tentunya. Dia 
merupakan seorang matematikawan 
Yunani yang bermukim di Iskandaria, 
pada waktu itu Alexandria adalah pusat 
pembelajaran Matematika.
Semasa hidup Diophantus terkenal 
karena karyanya yang berjudul 
Arithmetica. Arithmetica adalah suatu 
pembahasan analitis teori bilangan 
yang berisi tentang pengembangan 
aljabar yang dilakukan dengan 
membuat persamaan. Persamaan-

persamaan tersebut dikenal sebagai Diophantine Equation (Persamaan Diophantine).
Persamaan deophantine merupakan suatu persamaan yang mempunyai solusi yang 
diharapkan berupa bilangan bulat. Persamaan Diophantine tidak harus berbentuk 
persamaan linier, bisa saja kuadrat, kubik, atau lainnya selama mempunyai solusi 
bilangan bulat.
Bentuk paling sederhananya diberikan oleh

ax + by = c

a, b koe sien dan c konstanta bulat yang diberikan. Penyelesaian persamaan 
Diophantine adalah semua pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi persamaan 
ini. Jika d adalah FPB dari a dan b, maka agar persamaan di atas mempunyai solusi 
maka d harus dapat membagi c. Terkadang dalam menentukan pasangan bilangan bulat 
yang memenuhi persamaan, kita harus mencoba-coba dan pandai menentukan pola dari 
selesaiannya. 

Hikmah apa yang dapat kalian ambil dari biografi  Diophantus ini?
1. Menyelesaikan masalah tidaklah semudah menyelesaikan perkalian dengan 

mencongak. Kita harus menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya.
2. Terkadang kita dihadapkan dengan masalah yang selesaiannya tidak tunggal. Oleh 

karena itu jangan pernah menyerah untuk menggali informasi lebih dalam sehingga 
mendapatkan selesaian lainnya.

Diophantus
( 250 SM - 200 SM)

213
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Membelajarkan 1.1

Membuat Persamaan Linear Dua Variabel

1. Kenali terlebih dahulu 
konsep penggantian 
(substitusi). Konteks yang 
diberikan dalam buku 
siswa adalah timbangan 
tuah dan penghilang 
dahaga (mengisi air 
dalam botol). Konteks 
ini mengenalkan 
siswa terutama untuk 
konsep penggantian 
(substitusi) yang nantinya 
digunakan mereka dalam 
menyelesaikan Sistem 
Persamaan Linear Dua 
Variabel (SPLDP).

2. Amati dan kenali terlebih 
dahulu beberapa contoh 
konsep persamaan linear 
dua variabel dalam 
kehidupan nyata, seperti: 
persamaan yang terbentuk 
dari hubungan waktu 
(hari) dan panjang rambut, 
hubungan antara banyak 
siswa dengan harga sewa 
bus, konversi suhu, dan 
lainnya.

3. Buat siswa menjadi 
kelompok-kelompok 
kecil (2 – 4 orang) yang 
memungkinkan belajar 
lebih efektif. 
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Sebelum memulai 
pembelajaran, ingatkan 
kembali materi persamaan 
linear satu variabel yang 
sudah dipelajari siswa 
di kelas VII. Setelah 
itu, sampaikan tujuan 
pembelajaran untuk 
pembelajaran Kegiatan 1.1. 
Berikan penjelasan terkait 
dengan contoh masalah 
PLDV, yakni pemilihan 
agen bus.ajak siswa untuk 
menyelesaikan masalah di 
permulaan bab ini.
Pertanyaan pada apersepsi 
ini, adalah pertanyaan 
yang membuat siswa 
memiliki jawaban yang 
berbeda. Namun, setelah 
selesai melengkapi tabel 
yang disediakan, siswa 
akan membandingkan dan 
mengetahui masalah apa 
yang dihadapi. Dengan 
melakukan apersepsi ini, 
siswa akan mengenal 
manfaat mempelajari PLDV

Apersepsi
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 Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
Gambar 4.1 Bonus 
penawaran agen bus.

 Bimbing siswa 
dengan memberikan 
pertanyaan pertanyaan 
pancingan. Misalnya: 
“Apa yang kalian 
ketahui tentang 
Rp4.000.000,00 dan 
Rp2.000.000,00 
dari kedua brosur?”, 
“Apakah uang sewa 
masih tetap dikanakan 
jika banyak siswa yang 
mengikuti studi wisata 
berbeda-beda?”

Ayo
Kita Amati

 Minta siswa untuk 
menanyakan dan 
menulis hal yang ingin 
mereka ketahui dari 
mengamati dan sedikit 
informasi. Diskusikan 
pertanyaan yang telah 
diajukan siswa. Pilih 
pertanyaan yang sesuai 
dengan masalah. 
Seandainya tidak ada 
siswa yang mengajukan 
pertanyaan, berikan 
pertanyakan tentang 
hubungan persaman 
linear yang telah dibuat 
dengan persamaan garis 
lurus.

Ayo Kita
Menanya??

Minta siswa untuk mencari 10 persamaan linear dua 
variabel dengan cara mengunjungi perpustakaan, mencari 
buku matematika, bertanya kepada guru matematika, 
fisika, ekonomi atau mencari di internet.
Alternatif: 
Untuk mengantisipasi siswa tidak dalam pengawasan 
ketika menyelesaikan bagian ini, buatlah kartu yang berisi 
persamaan linear dua variabel dan yang bukan persamaan 
linear dua variabel. 

Menggali
Informasi

+=+
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Setelah siswa 
membedakan persamaan 
yang merupakan 
persamaan linear dua 
variabel dan yang 
bukan, ajak siswa untuk 
menemukan bentuk 
umum persamaan 
linear dua variabel 
dengan meminta siswa 
mengamati tabel. Berikan 
pertanyaan-pertanyaan 
yang memancing 
penalaran siswa. 
Misalnya: “Bilangan 
apakah koefisien dan 
konstanta yang terdapat 
dalam persamaan?”
Setelah siswa 
menemukan bentuk 
umum dari persamaan 
linear dua variabel, 
dengan berpasangan, 
minta siswa 
untuk  menjelaskan 
(membagikan) 
pengetahuannya di depan 
kelas.

Ayo Kita
Menalar

Tanyakan kepada siswa yang lain untuk kemungkinan penjelasan yang berbeda.
Setelah semua mencapai kesepakatan, beri penguatan tentang bentuk umum 
persamaan linear dua variabel.
 
a, b, dan c adalah bilangan real
a, b keduanya tidak sama dengan nol
Ingatkan bahwa PLDV adalah persamaan yang pangkat variabelnya adalah satu, dan 
setiap suku hanya dibolehkan satu variabel saja.
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Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan 
siswa, soal Latihan ini 
bisa dijadikan pekerjaan 
rumah atau sebagai tugas 
akhir pekan.

Latihan ini terdapat 
masalah-masalah yang 
menggunakan pola.

Latihan
!?!?

Minta salah satu siswa 
untuk menyajikan hasil pe-
nalarannya di depan kelas. 
Tunjuk siswa lain untuk 
menanggapi dan minta 
untuk menanggapi sajian 
temannya tersebut secara 
santun. Diskusikan hasil 
penalaran apabila tidak 
sesuai dengan alternatif 
jawaban yang diharapkan.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah 
mampu membedakan persamaan linear 
dua variabel dan bukan persamaan 
linear dua variabel, serta membuat 
persamaan linear.

2. Mintalah siswa untuk melakukan 
refleksi dan menuliskan hal penting dari 
apa yang  telah dipelajarinya.
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Alternatif ketiga jawaban  Latihan 1.1 soal No. 2

Pernyataan Zainul yang mengatakan bahwa   merupakan PLDV 

adalah tidak benar. Menurut saya,    bukan merupakan PLDV, 

meskipun persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi . Jika saya mengalikan 
kedua ruas dengan  menjadi

  

Dari persamaan , memiliki pangkat terbesar 2 untuk tiap variabel. 

Sehingga, persamaan  bukan PLDV.

Alternatif pertama jawaban Latihan 1.1 soal No. 2

 Pernyataan Zainul yang mengatakan bahwa   merupakan PLDV 

adalah tidak benar. Menurut saya,   bukan merupakan PLDV, 

meskipun persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi . Hal ini 

dikarenakan bahwa  sendiri tidak memiliki syarat dan ciri-ciri yang dimiliki 

PLDV. Pangkat variabel x dan y tidak sama dengan satu.

Jawaban
Alternatif

Alternatif kedua jawaban  Latihan 1.1 soal No. 2

Pernyataan Zainul yang mengatakan bahwa   merupakan PLDV 

adalah tidak benar. Menurut saya,  bukan merupakan PLDV, 
meskipun persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi . Perhatikan bahwa 

jika persamaan mula-mula menjadi  salah satu selesaiannya adalah . 

Namun, syarat yang diberikan adalah . Padahal, selesaiannya bisa jadi bilangan 
real dan sama. Jadi,  bukan PLDV.



221MATEMATIKA

Membelajarkan 1.2

Sediakan lembar kertas HVS untuk hasil kerja siswa. Minta mereka duduk dalam 
kelompok kecil, 2 atau 3 orang. Ajak siswa mengingat kembali bagaimana membuat 
persamaan linear dua variabel.

Sebelum memulai 
pembelajaran, ingatkan 
siswa tentang fungsi dan 
nilai fungsi, persamaan 
garis lurus, dan definisi 
persamaan linear dua 
variabel. Ajak siswa untuk 
membaca dan mencoba 
menyelesaikan  
Masalah 1.2 dan Minta 
siswa membandingkan 
jawaban temannya yang 
berbeda-beda.

Apersepsi

Menentukan Selesaian Persamaan Linear Dua Variabel
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Ajak siswa untuk 
mengamati Tabel 1.4 
yang berisi persamaan, 
selesaian, dan bukan 
selesaian.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
memperhatikan 
diagram perpaduan 
untuk menyelesaikan 
Masalah 1.2. 
Minta siswa 
untuk menuliskan 
pertanyaan sebayak-
banyaknya.

Tunjuk 2-3 orang 
siswa untuk 
menyampaikan contoh 
pertanyaan. Kemudian 
saring pertanyaan 
yang relevan dan 
minta siswa lain untuk 
mencoba menjawab. 
Beri penguatan dan 
ajak siswa untuk 
melanjutkan kegiatan.

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa memperhatikan 
contoh bagaimana 
menentukan selesaian 
suatu persamaan linear 
variabel. Ajak siswa 
untuk mengamati 
kembali Masalah 1.2 
dan menentukan harga 
penjualan. Minta siswa 
untuk menyelesaikan tugas 
yang diminta.

Menggali
Informasi

+=+
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan. 
Bimbing siswa untuk 
menyimpulkan bahwa jika 
banyak pensil sama  dengan 
banyak penghapus yang 
terjual, maka berlaku juga 
kelipatannya.

Kesimpulan ini digunakan 
siswa sebagai bekal untuk 
menyelesaikan sistem 
persamaan linear dua 
variabel.

Ayo Kita
Menalar

Setelah menyelesaikan 
Ayo Kita Menalar, minta 
siswa berdiskusi dengan 
menyampaikan hasil 
penalarannya di depan 
kelas. Minta tiga atau empat 
kelompok menuliskan hasil 
diskusinya. Hasil tulisan 
mereka dibandingkan dan 
didiskusikan. Dengan 
menuliskan di papan 
tulis, akan terlihat adakah 
perbedaan dan persamaan 
pemikiran siswa.

Ayo Kita
Berbagi
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Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan 
siswa, soal Latihan 1.2 ini 
bisa dijadikan pekerjaan 
rumah atau sebagai tugas 
akhir pekan.

Latihan 1.2 soal No. 5, 
masih berkaitan dengan 
masalah yang dialami 
siswa untuk memilih 
agen bus. Sehingga ada 
keterkaitan antar topik 
dalam materi ini.

Latihan
!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa 
sudah mampu menentukan selesaian 
persamaan linear dua variabel.

2. Mintalah siswa untuk melakukan 
refleksi dan menuliskan hal penting dari 
apa yang  telah dipelajarinya.
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Membelajarkan 1.3

Membuat Model Masalah dari 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Sediakan lembar kertas HVS untuk hasil kerja siswa.Minta mereka duduk dalam 
kelompok kecil, 2 atau 3 orang. Ingatkan siswa bagaimana menentukan dan membuat 
persamaan.

Sebelum memulai 
pembelajaran, ajak siswa 
untuk membaca dan 
mencoba menyelesaikan 
Masalah 1.3 yang dialami 
Nawa dan Rina.Tunjuk 
beberapa siswa untuk 
menduga jawaban dari 
Masalah 1.3. Minta siswa 
mencocokkan jawaban 
yang mereka duga dengan 
alternatif pemecahan 
masalah yang diberikan.

Apersepsi
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Minta siswa untuk melengkapi tabel yang disajikan 
yang berkaitan dengan Masalah 1.3. Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan dan minta mereka untuk membuat 
kesimpulan.

Ayo
Kita Amati

Arahkan dan beri 
pancingan, ”Berapakah 
banyaknya selesaian 
yang sama berdasarkan 
dua persamaan yang 
dibuat Rina dan Nawa?, 
“Apakah mungkin jika 
nilai j dan p berbeda?”

Kesimpulan yang 
diharapkan adalah, 
memang benar bahwa 
hanya satu selesaian 
yang sama dari dua 
persamaan. Jadi, 
sistem persamaan 
linear dua variabel 
adalah suatu cara untuk 
menyelesaikan dua buah 
persamaan dua variabel 
sedemikian sehingga 
memiliki satu selesaian.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
menentukan x3 + y3 dari 
kegiatan sebelumnya 
dengan menggantikan 
nilai x dan y. Ajak siswa 
untuk menggali informasi 
tentang menentukan 
selesaian dari dua 
persamaan linear. Minta 
siswa untuk menentukan 
selesaian lain yang 
mungkin supaya kedua 
persamaan tersebut 
menjadi benar saat 
diganti nilai x dan nilai y.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+
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Setelah menyelesaikan 
kegiatan bernalar, minta 
siswa berdiskusi dengan 
menyampaikan hasil 
penalarannya di depan 
kelas. Instruksikan tiga 
atau empat kelompok 
menuliskan hasil 
diskusinya. Hasil tulisan 
mereka dibandingkan 
dan didiskusikan. 
Dengan menuliskan di 
papan tulis, akan terlihat 
adakah perbedaan dan 
persamaan pemikiran 
siswa.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk menal-
ar dengan menyelesaikan 
masalah yang diberikan.

Ayo Kita
Menalar
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Ajak siswa untuk menga-
mati penyelesaian masalah 
dengan mengikuti lang-
kah-langkah yang  
diberikan.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk me-
nanyakan dan menulis hal 
yang ingin mereka keta-
hui dari mengamati dan 
sedikit informasi. Dis-
kusikan pertanyaan yang 
telah diajukan siswa. Pilih 
pertanyaan yang sesuai 
dengan masalah.

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa untuk meng-
gali informasi dan me-
mahami langkah-langkah 
yang ditunjukkan di buku 
siswa tentang bagaimana 
menentukan x3 + y3 dari 
kegiatan Ayo Kita Amati 
sebelumnya.

Ayo Kita
Menggali Informasi+=+

Setelah menyelesaikan 
kegiatan bernalar, minta 
siswa berdiskusi dengan 
menyampaikan hasil pe-
nalarannya di depan kelas. 
instruksikan tiga atau em-
pat kelompok menuliskan 
hasil diskusinya. Hasil tu-
lisan mereka dibandingkan 
dan didiskusikan. Dengan 
menuliskan di papan 
tulis, akan terlihat adakah 
perbedaan dan persamaan 
pemikiran siswa.

Ayo Kita
Berbagi
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah 
mampu membuat model matematika 
terkait dengan persamaan linear 
dua variabel serta menentukan 
selesaiannya.

2. Mintalah siswa untuk melakukan 
refleksi dan menuliskan hal penting 
dari apa yang  telah dipelajarinya.

Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan 
siswa, soal Latihan 1.3 
ini bisa dijadikan 
pekerjaan rumah atau 
sebagai tugas akhir 
pekan. Soal latihan 
ini berkaitan dengan 
masalah yang dialami 
siswa untuk memilih 
agen bus. Sehingga ada 
keterkaitan antar topik 
dalam materi ini.

Latihan
!?!?
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Membelajarkan 1.4 Menyelesaikan Masalah 
yang berkaitan dengan 

Sistem Persamaan linear Dua Variabel

Sebelum memulai pembelajaran, sampaikan bahwa persamaan linear dua variabel 
sering dijumpai dalam masalah-masalah sehari-hari dan berkaitan erat dengan materi 
perlajaran lain. Tanyakan kepada siswa, masalah apa saja yang terkait dengan PLDV 
Ingatkan kembali bahwa persamaan linear dua variabel memiliki selesaian berupa 
pasangan berurutan. Selain itu, ingatkan siswa dalam mensubstitusikan nilai variabel 
pada persamaan.

Apersepsi

Instruksikan siswa 
untuk memperhatikan 
masalah dan bagaimana 
menyelesaikan masalah 
“Panjang Rambut”. 
Sampaikan bagaimana 
membuat model 
suatu masalah dan 
menyelesaikannya. 
minta siswa untuk 
memperhatikan 
masalah dan bagaimana 
menyelesaikan 
Masalah 1.5. 
Sampaikan bagaimana 
menyelesaikan masalah 
PLDV
1. Membuat model. 
2. Menyelesaiakan 

model.
3. Menafsirkan 

selesaian.
4. Memeriksa 

ketepatan.

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan. Bimbing siswa 
untuk membedakan masalah 
panjang rambut dan masalah 
Nawa dan Rina.

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa untuk 
memperhatikan cara lain 
dalam menyelesaikan dua 
persamaan linear yang 
memiliki sebuah selesaian 
yang memenuhi kedua 
persamaan. Bimbing siswa 
dalam menyelesaikan sistem 
persamaan. Sampaikan 
dua metode dalam 
menyelesaikan sistem 
persamaan, yakni substitusi 
dan eliminasi. Ingatkan 
terlebih dahulu tentang 
grafik persamaan linear 
di semester 1. Sampaikan 
juga bahwa penyelesaian 
sistem persamaan linear 
dua variabel dapat 
direpresentasikan dengan 
titik potong dua garis yang 
dibentuk.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.5 serta alternatif penyelesaiannya 
dalam menentukan selesaian sistem persamaan liniear  duavariable dengan 
metode eliminasi.



237MATEMATIKA

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.6 serta alternatif penyelesaiannya 
dalam menentukan selesaian sistem persamaan liniear  duavariable dengan 
metode eliminasi.
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A B

C

G

D

F

E

A 28 m

18 m

B

C

G

D

F

E H

Ajak siswa untuk memahami Contoh 1.7 serta alternatif penyelesaiannya 
dalam menentukan selesaian sistem persamaan liniear  duavariable dengan 
metode eliminasi.
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Setelah menyelesaikan 
kegiatan bernalar, minta 
siswa berdiskusi dengan 
menyampaikan hasil 
penalarannya di depan kelas.

instruksikan tiga atau empat 
kelompok menuliskan hasil 
diskusinya. Hasil tulisan 
mereka dibandingkan dan 
didiskusikan. Dengan 
menuliskan di papan 
tulis, akan terlihat adakah 
perbedaan dan persamaan 
pemikiran siswa.

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk 
menjelaskan strategi 
yang digunakan Lisa. 
Bimbing siswa dengan 
beberapa pertanyaan 
pancingan. “Bagaimana 
Lisa mendapatkan sebuah 
lilin panjang dan sebuah 
lilin pendeh seharga 
Rp8.100?” “Mengapa 
Lisa mendapatkan tiga 
lilin panjang dan tiga lilin 
pendek?”

Bimbing siswa untuk 
menyimpulkan bahwa 
strategi yang diakukan Lisa 
adalah apa yang dikatakan 
eliminasi.

Ayo Kita
Menalar
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Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan siswa, 
soal Latihan 1.4 ini bisa 
dijadikan pekerjaan rumah 
atau sebagai tugas akhir 
pekan. Soal Latihan 1.4 ini 
berkaitan dengan masalah 
yang dialami siswa untuk 
memilih agen bus. Sehingga 
ada keterkaitan antar topik 
dalam materi ini.

Latihan
!?!?

1. Periksalah apakah semua 
siswa sudah mampu 
mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah sistem 
persamaan linear dua variabel 
dengan berbagai metode.

2. Mintalah siswa untuk 
melakukan refleksi dan 
menuliskan hal penting dari 
apa yang  telah dipelajarinya.
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Minta siswa mengerjakan 
Tugas Projek 1 yang 
dikumpulkan satu 
minggu setelah semua 
kegiatan pembelajaran 
materi persamaan linear 
dua variabel ini selesai. 
Kelompokkan siswa menjadi 
beberapa kelompok yang 
setiap kelompok terdiri atas 
4 orang.
Tanyakan kepada siswa 
apakah alat dan bahan yang 
diminta dalam Projek ini 
susah didapat. Pinjamkan 
gelas ukur (gelas beker) 
dari sekolah untuk siswa 
yang tidak memiliki gelas 
ukur (kalau ada, gelas untuk 
mengukur bahan makanan) 
di rumah.

Minta siswa mengumpulkan 
tugas Projek ini dalam 
bentuk artikel, baik berupa 
paper atau makalah yang 
bisa disajikan di majalah 
sekolah atau mading 
sekolah.

Tugas
   Projek
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan di 
kegiatan Merangkum 1. 
Minta siswa menulis 
jawaban di buku catatan 
mereka atau buku siswa 
yang mereka miliki. 
Beri kebebasan kepada 
siswa untuk menuliskan 
hal penting lain selama 
kegiatan. Jawab pertanyaan-
pertanyaan siswa yang 
mungkin relevan dengan 
kegiatan merangkum.

Merangkum
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Gunakan Uji Kompetensi 1 
untuk menilai kemampuan 
siswa pada pembelajaran 
sebelumnya.Suruh siswa 
untuk melihat kembali 
pelajaran sebelumnya.

Uji
Kompetensi+=+??



245MATEMATIKA

Uji Kompetensi 1 soal No. 8 merupakan soal yang 
berhubungan dengan pola yang telah di pelajari 
siswa di kelas VII maupun yang akan dipelajari 
siswa di kelas IX. Selain itu, ajak siswa untuk 
berpikir sebagaimana seorang perancang jembatan 
memilih model yang lebih baik.

Uji
Kompetensi+=+??



246   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 2



247MATEMATIKA



248   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

1. Benar atau salah:   adalah persamaan linear dua variabel.

2. Jelaskan dengan kata-kata, bagaimana untuk melengkapi pasangan berurutan  
untuk .

3. Dalam buku Prinsip-prinsip Penyakit Dalam yang dikarang oleh Isselbacher 
(1999), jumlah darah dalam tubuh bergantung pada berat badan dan jenis kelamin. 
Aturan untuk menaksir jumlah darah dalam tubuh adalah:

 Untuk pria: jumlah darah (mL) = 69 ×  berat badan (dalam kilogram)
a. Ilmar memiliki berat badan 65 Kg. Taksirlah berapa liter banyak darah dalam 

tubuh Ilmar.
b. Pak Bondan memiliki berat badan dua kali berat badan Ilmar. Apakah pak Bon-

dan memiliki dua kali jumlah darah Ilmar? Jelaskan.

4. Jika x dan y merupakan bilangan bulat non negatif yang memenuhi  , 
banyak pasangan bilangan  yang memenuhi persamaan tersebut adalah …

5. Bila x dan y bilangan asli yang memenuhi persamaan  , nilai terkecil 
 adalah …

6. Anis membeli 4 buku tulis dan 4 pensil seharga Rp11.000,00. Budi membeli 3 
buku tulis dan 5 pensil yang sama dan membeli di toko yang sama dengan Anis 
seharga Rp11.200,00.
a. Berapakah harga setiap buku tulis?
b. Berapakah harga setiap pensil?

7. Diketahui ada dua kotak di atas meja, masing-masing berisi bola-bola kecil. Bila 
bola dikotak A ditambah dengan bola-bola dikotak B, maka banyak bola adalah 35 
buah. Namun jika bola-bola dikotak A diambil sebanyak bola-bola dikotak B, maka 
banyak bola dikotak A tinggal 11 buah. Berapa banyak bola-boa pada masing-mas-
ing kotak?

8. Suatu persegi panjang memiliki keliling 28 cm. Jika lebarnya kurang 2 cm dari 
panjangnya, maka luas daerah persegi panjang itu adalah ...

9. Seorang pedagang majalah berhasil menjual majalah A dan majalah B sebanyak 28 
eksemplar. Harga 1 majalah A adalah Rp6000.00 dan harga 1 eksemplar majalah B 
Rp9000.00 Jika hasil penjualan kedua majalah tersebut Rp216.000.00 berapakah 
banyak masing-masing majalah tersebut?

Soal Pengayaan+=+??
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10.  Harga 4 buah buku tulis dan sebuah pensil adalah Rp 5.600.00 Sedang harga  
5 buah buku tulis dan 3 buah pensil adalah Rp 8.400.00.Berapa harga masing-
masing buku dan pensil?

 
11.  Jumlah dua bilangan adalah 41, sedang selisih kedua bilangan itu adalah 19. Be-

rapa masing-masing bilangan itu?

12.  Sebuah mesin produksi A menghasilkan barang 100 buah per jam.Mesin produksi 
B menghasilkan barang 150 buah per jam.Jumlah jam kerja kedua mesin tersebut 
dalam sehari adalah 20 jam.Jika dalam sehari kedua mesin diharapkan menghasil-
kan barang sebanyak 2.600 buah,berapa jam mesin A dan mesin B harus bekerja 
dalam sehari?

13.  Misalkan a dan b bilangan bulat sehingga . Nilai terkecil dari a−b   
adalah … 

14.  Banyaknya selesaian pasangan bilangan bulat positif persamaan   
adalah …

15.  Bilangan 43 dapat dinyatakan ke dalam bentuk 5a + 11b, karena untuk a = 13  
dan b = -2, nilai dari 5a + 11b adalah 43. Manakah dari tiga bilangan 37, 254, dan  
1986 yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 5a + 11b?

16.  Dapat dinyatakan sebagai  3x+7y sebab jika x diganti dengan 3 dan y diganti  
dengan 1 diperoleh 3.3 + 7.1 yang bernilai 16.  Tujuh bilangan antara 100 dan 122  
yang  dapat dinyatakan ke dalam bentuk  adalah ….

17.  Harga 4 buah baju dan 3 buah celana adalah Rp. 545.000,00, harga 1 buah celana 
dan 2 buah baju adalah Rp. 235.000,00. Jika kita membeli 3 buah baju dan 4 buah 
celana maka kita harus membayar sebesar… 

18.  Pada fungsi f(x) = ax + b. Jika   = 12 dan  = 8, maka f(4) = ... 

19.  Jika 3x – y = 15 dan x + 3y = 3, maka hasil dari x – 2y = … 

20.  Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan   dan    
adalah …
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  2 Persamaan
Kuadrat

Menentukan akar 
persamaan kuadrat dengan 
satu variabel yang tidak 
diketahui.

K
D

ompetensi
asar

• Persamaan kuadrat 
• Akar
• Faktor

ata KunciK

1. Menentukan akar 
persamaan kuadrat satu 
variabel dengan cara:

a. Faktorisasi

b. Melengkapi kuadrat sempurna

c. Rumus kuadratik

2. Menyelesaikan masalah persamaan kuadrat berkaitan dengan kehidupan nyata.

P
B

engalaman
elajar

Saat kalian melempar bola ke udara, ketinggian bola 
tergantung pada tiga faktor, yaitu posisi awal, kecepatan 
saat bola di lemparkan, dan gaya gravitasi. Gravitasi bumi 
menyebabkan bola yang terlempar ke atas mengalami 
percepatan ketika benda semakin mendekati bumi . Besar 
percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 m/s2. Ini berarti bahwa 
kecepatan bola ke bawah meningkat 9,8 m/s untuk setiap 
detik di udara. Jika kalian menyatakan ketinggian bola pada 
setiap waktu dengan suatu persamaan, maka persamaan yang 
terbentuk adalah persamaan kuadrat.
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P
K

eta
onsep

Persamaan
Kuadrat

Persamaan
Kuadrat

Akar 
Persamaan

Kuadrat

Akar
Persamaan

Kuadrat

Aplikasi
Persamaan

Kuadrat

Aplikasi
Persamaan

Kuadrat
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39

Abu ‘Abdallah Muhammad ibnu 
Musa al-Khwarizmi, kerap dijuluki 
sebagai Bapak Aljabar, karena 
sumbangan ilmu pengetahuan Aljabar 
dan Aritmatika. beliau merupakan 
seorang ahli matematika dari Persia 
yang dilahirkan pada tahun 194 H/780 
M, tepatnya di Khwarizm, Uzbeikistan.  
Selain terkenal sebagai seorang 
ahli matematika, beliau juga adalah 
astronomer dan geografer yang hebat. 
Berkat kehebatannya,  Khawarizmi  
terpilih sebagai ilmuwan penting  di 
pusat keilmuwan yang paling bergengsi 
pada zamannya, yakni Baital-Hikmah  
atau House of Wisdom yang didirikan 
khalifah Abbasiyah  di Metropolis 
Intelektual World, Baghdad.

Kitab Al-Jabr Wal Muqabalah merupakan 
kitab pertama dalam sejarah dimana 
istilah aljabar muncul dalam konteks 
disiplin ilmu. Sumbangan Al-Khwarizmi 

dalam ilmu ukur sudut juga luar biasa. Tabel ilmu ukur sudutnya yang berhubungan dengan 
fungsi sinus dan garis singgung tangen telah membantu para ahli eropa memahami lebih 
jauh tentang ilmu ini. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi 
sinus, kosinus dan kotangen serta konsep diferensiasi. Kitab yang telah ditulisnya yaitu 
1) Al-Jabr wa’l Muqabalah: Beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam 
penyelidikan trigonometri dan astronomi, 2) Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah: Beliau telah 
mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah 
yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo Babylonian dalam 
bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi, 3) Sistem Nomor : 
Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem Nomor pada zaman 
sekarang. Karyanya yang satu ini memuat Cos, Sin dan Tan dalam selesaian persamaan 
trigonometri , teorema segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat dan 
lingkaran dalam geometri.

(Sumber: www.id.wikipedia.org)

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain:

1. Kita harus jeli melakukan pengamatan  fenomena yang ada di sekitar kita.
2. Kita harus mau dan mampu melakukan pembuktian-pembuktian tentang fenomena 

alam sekitar yang merupakan bukti kekuasaan Tuhan melalui keilmuan yang diketahui 
manusia. Dengan demikian, kita dapat memperkuat keyakinan pada Tuhan. 

3. Kita harus semangat dalam melakukan aktivitas positif  yang telah direncanakan 
untuk memperkuat ketahanan  sik dan psikis dalam menghadapi tantangan. 

Al-Khwarizmi
(780 - 850)
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1. Amati dan kenali 
terlebih beberapa 
kegiatan dalam 
kehidupan nyata yang 
berkaitan dengan 
persaman kuadrat, 
seperti: kawat yang 
dibengkokkan, panjang 
dan lebar taman yang 
diketahui  keliling dan 
luasnya, dll. 

2. Identifikasi siswa-
siswa yang biasanya 
agak sulit membuat 
pertanyaan.

3. Identifikasi pula 
bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa mampu 
membuat pertanyaan 
dan bernalar.

Membelajarkan 2.1
Menentukan Akar Persamaan Kuadrat  

dengan Memfaktorkan

Kenalkan bentuk 
persamaan kuadrat 
kepada siswa dan 
aplikasinya. Minta siswa 
untuk menentukan suatu 
persamaan menjadi bentuk 
umum persamaan kuadrat.
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Ajak siswa untuk mengamati Contoh 2.2 
dan penyelesaiannya. kenalkan siswa tentang 
akar persamaan kuadrat serta cara menetukan 
akar persamaan kuadrat.
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1. Ajak siswa untuk 
mengamati cara 
menentukan akar 
persamaan kuadrat 
dengan cara 
memfaktorkan yang 
tersaji pada tabel.

2. Minta siswa 
memperhatikan 
bentuk umum dan cara 
memfaktorkan dari 
persamaan kuadrat.

3. Berikan beberapa 
pancingan pertanyaan 
tentang cara 
penyelesaian persamaan 
kuadrat yang tersaji pada 
tabel tersebut  agar siswa 
memahami bagaimana 
menentukan akar 
persamaan kuadrat.

Ayo
Kita Amati

Ingatkan siswa tentang 
perkalian bentuk aljabar 
yang telah dipelajari di 
semester 1
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Suruh siswa membuat 
pertanyaan berdasarkan 
Tabel 2.3 pada buku 
siswa. Minta salah 
satu siswa untuk 
menyampaikan pertanyaan, 
kemudian minta siswa 
lain untuk menjawab 
dan mendiskusikan 
jawabannya.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
mengamati dan memahami 
strategi memfaktorkan 
berbagai bentuk persamaan 
kuadrat

Sedikit
Informasi
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Arahkan siswa untuk 
memahami langah-langkah 
penyelesaian dari contoh 
soal yang disajikan.

Minta siswa untuk memperhatikan Contoh 2.4 dan 2.5 dan penyelesaiannya. 
Diskusikan dengan siswa perbedaan strategi yang dilakukan untuk menentukan 
akar persamaan kuadrat.
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Minta siswa untuk memperhatikan contoh persamaan kuadrat dengan nilai a ≠ 1. 
Diskusikan dengan siswa perbedaan strategi yang dilakukan untuk menentukan akar 
persamaan kuadrat dengan a = 1.
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Ajak siswa untuk 
mengamati langkah-
langkah menentukan 
persamaan kuadrat jika 
yang diketahui adalah akar-
akar persamaannya. 

Ayo Kita
Menalar



261MATEMATIKA

 

Minta siswa untuk memperhatikan Contoh 2.7 dan 2.8 dan penyelesaiannya. 
Diskusikan dengan siswa perbedaan strategi yang dilakukan untuk menentukan 
persamaan kuadrat.
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1. Ajak siswa untuk 
menukarkan hasil 
penalarannya dengan 
teman sebangkunya.

2. Mintalah mereka 
memeriksa apakah 
kedua jawabannya 
memiliki makna yang 
sama. Secara santun, 
persilahkan mereka 
saling berkomentar, 
menanggapi 
komentar, 
memberikan usul dan 
menyepakati kalimat-
kalimat yang paling 
tepat

Ayo Kita
Berbagi

Minta siswa untuk 
mengamati informasi 
tentang jumlah dan hasil 
kali akar-akar persamaan 
kuadrat.

Sedikit
Informasi
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 Berikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan 
Latihan 2.1 secara mandiri 
dan mengumpulkannya 
kepada guru.

Latihan
!?!?

1. Periksalah apakah 
semua siswa 
sudah mampu 
mengidentifikasi 
persamaan kuadrat, 
memfaktorkan dan 
menentukan akar-akar 
persamaan kuadrat.

2. Mintalah siswa untuk 
melakukan refleksi dan 
menuliskan hal penting 
dari apa yang  telah 
dipelajarinya
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Kenalkan kepada siswa 
tentang sifat akar pada 
persamaan kuadrat beserta 
contohnya sebelum 
melakukan pembahasan 
tentang cara menentukan 
akar persamaan kuadrat 
dengan cara melengkapkan 
kuadrat sempurna.

Membelajarkan 2.2
Menentukan Akar Persamaan Kuadrat

dengan Melengkapkan Kuadrat Sempurna 

1. Amati dan kenali 
terlebih dahulu 
ciri-ciri persamaan 
kuadrat yang dapat 
menggunakan metode 
melengkapi kuadrat 
sempurna dalam 
menentukan akar 
persamaan kuadrat.

2. Buat siswa menjadi 
kelompok berpasang-
pasangan untuk 
mempermudah 
pengamatan guru

3. Identifikasi siswa-
siswa yang biasanya 
agak sulit membuat 
pertanyaan.

4. Identifikasi pula 
bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa mampu 
membuat pertanyaan 
dan bernalar.
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1.  Arahkan siswa 
untuk mengamati 
cara menentukan 
akar persamaan 
kuadrat dengan cara 
melengkapkan kuadrat 
sempurna yang tersaji 
pada Tabel 2.4. 

2. Berikan beberapa 
pancingan pertanyaan 
tentang cara 
penyelesaian persamaan 
kuadrat dengan cara 
melengkapkan kuadrat 
sempurna yang tersaji 
pada Tabel 2.4 dan 
memastikan siswa 
mengamati konsep 
dengan benar.

Ayo
Kita Amati
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  Minta siswa untuk 
menanyakan dan menulis 
hal yang ingin mereka 
ketahui dari Ayo Kita 
Mengamati. Diskusikan 
pertanyaan yang telah 
diajukan siswa. Pilih 
pertanyaan yang sesuai 
dengan masalah. 
Seandainya tidak ada 
siswa yang mengajukan 
pertanyaan, berikan 
pertanyaan tentang 
melengkapi kuadrat 
sempurna.

Ayo Kita
Menanya??

 x2 +  x  = –

 x2+ x+  = –  + 

   =

    =   

    = ± 

     = ±

 x1 = –  +    = –

 x2 = –  –     = –3

 x1 = –  atau x2 = – 3

 Jadi, himpunan selesaiannya 
adalah  {–  , –3}

–
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 x2 +  x  = –

 x2+ x+  = –  + 

   =

    =   

    = ± 

     = ±

 x1 = –  +    = –

 x2 = –  –     = –3

 x1 = –  atau x2 = – 3

 Jadi, himpunan selesaiannya 
adalah  {–  , –3}

–

1. Mintalah siswa pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi dari buku referensi 
Matematika atau internet.

2. Arahkan siswa untuk bekerja dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, 
kemudian kembali ke kelas dan periksa apakah pertanyaan sudah dijawab dengan 
lengkap dan sesuai.

a. x2 – 1 = 0, 4x2 – 4 = 0
b. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik.
3. Mintalah siswa menuliskan informasi yang diperolehnya pada buku tulis.
4. Periksalah apakah informasi yang diperoleh siswa tersebut telah sesuai/benar.

Menggali
Informasi

+=+

Suruh siswa untuk 
menanyakan dan menulis 
hal yang ingin mereka 
ketahui dari Ayo Kita 
Mengamati. Diskusikan 
pertanyaan yang telah 
diajukan siswa. Pilih 
pertanyaan yang sesuai 
dengan masalah. 
Seandainya tidak ada 
siswa yang mengajukan 
pertanyaan, berikan 
pertanyaan tentang 
melengkapi kuadrat 
sempurna.

Ayo Kita
Menanya??
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Dari bentuk umum persamaan kuadrat 
 ax2 + bx + c = 0
Bagi kedua ruas untuk mendapatkan  a = 1

  
Tambahkan kedua ruas dengan 

2 b cx x
a a

+ = −

Dengan teknik melengkapkan kuadrat di ruas kiri diperoleh   
2 2

22 4
b b cx
a aa

 + − = − 
 

Tambahkan kedua ruas dengan  
 

Lalu samakan penyebut di ruas kanan

Kedua ruas diakar (dipangkatkan setengah)

Tambahkan kedua ruas dengan    

Sehingga didapat rumus kuadrat 

Pembuktian Rumus Kuadratik 
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1. Berikan  siswa 
kesempatan untuk 
memahami informasi 
yang tersaji tentang 
Diskriminan pada 
persamaan kuadrat.

2. Mintalah siswa 
memperhatikan 
contoh dan 
penyelesaian dari 
masalah yang 
berkaitan dengan 
diskriminan.

Sedikit
Informasi

1. Dari hasil menggali 
informasi, arahkan 
siswa untuk 
menalarkan sajian 
pada tabel dan 
melengkapi kolom 
yang masih kosong, 
sehingga diperoleh 
kesimpulan yang 
tepat, yaitu

 Jika D > 1 maka 
punya 2 akar real dan 
berbeda

 Jika D = 0 maka 
punya 1 akar real

 Jika D < 0 maka 
tidak punya akar real

2. Mintalah siswa 
menuliskan hasil 
penalarannya pada 
lembar kerja.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk 
menyelesaikan soal Latihan 
2.2 dan di bahas di kelas 
dengan menunjuk salah satu 
siswa, sedang siswa yang 
lain diminta menanggapi 
dengan santun. Begitu 
seterusnya untuk nomor soal 
lainnya. Lakukan diskusi 
baik secara klasikal maupun 
kelompok untuk mengetahui 
berbagai cara yang 
digunakan siswa. Perhatikan 
siswa yang masih 
menggunakan penalaran 
intuitifnya, namun jangan 
pernah menyalahkannya.

Latihan
!?!?

1. Ajak siswa untuk 
menukarkan hasil 
penalarannya dengan 
teman sebangkunya.

2. Mintalah mereka 
memeriksa apakah 
kedua jawabannya 
memiliki makna yang 
sama. Secara santun, 
persilahkan mereka 
saling berkomentar, 
menanggapi komentar, 
memberikan usul dan 
menyepakati kalimat-
kalimat yang paling 
tepat

Ayo Kita
Berbagi

1. Periksalah apakah semua siswa sudah mampu 
menentukan akar persamaan kuadrat dengan 
melengkapi kuadrat sempurna.

2. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan 
menuliskan hal penting dari apa yang  telah 
dipelajarinya.
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Membelajarkan 2.3
 Penerapan Persamaan Kuadrat Dalam                                          

Masalah Nyata

1. Beri  kesempatan 
siswa berdiskusi 
dalam kelompok untuk 
mengamati beberapa 
contoh aplikasi 
persamaan kuadrat 
dalam masalah nyata.

2. Ajak mereka 
melakukan refleksi 
terhadap contoh 
yang tersedia untuk 
memastikan siswa 
memahami contoh 
tersebut dengan baik. 

3. Berikan contoh masalah 
lain yang setara 
melalui slide LCD dan 
minta siswa mencoba 
menyelesaikannya. 

Ayo
Kita Amati

1. Sediakan lembar kertas HVS untuk hasil kerja siswa. 
2. Buatlah tayangan slide LCD untuk menampilkan contoh aplikasi persamaan 

kuadrat lainnya pada kehidupan nyata

1. Beri kesempatan siswa 
berdiskusi dalam kelompok 
untuk mengamati beberapa 
contoh aplikasi persamaan 
kuadrat dalam masalah 
nyata.

2. Ajak mereka melakukan 
refleksi terhadap contoh 
yang tersedia untuk 
memastikan siswa 
memahami contoh tersebut 
dengan baik. 

Sedikit
Informasi
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Ajak siswa untuk menentukan model persamaan kuadrat dan langkah-langkah 
dalam menentukan selesaiannya.
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1. Beri kebebasan siswa mencari pasangan 
teman untuk mengerjakan tugas projek.

2. Mintalah siswa menulis hasil karyanya 
pada lembar kertas dengan rapi dan 
lengkap.

3. Kemudian memajangkan hasil projek pada 
papan pemajangan.

Tugas
   Projek

Persamaan kuadrat dari variabel x 
mempunyai bentuk umum
ax2 + bx + c = 0
dengan a, b, c, adalah konstanta 
real dan a ≠ 0
	Nilai pengganti x yang 

menyebabkan pernyataan 
menjadi benar disebut akar 
atau penyelesaian dari 
persamaan kuadrat.

	Beberapa cara untuk 
menentukan akar-akar 
persamaan kuadrat :
a. Memfaktorkan, untuk 

bentuk persamaan 
kuadrat ax2 + bx  + c 
= 0 maka kita harus 
menentukan dua bilang 
yang jika dijumlahkan 
hasilnya b dan dikalikan 
menghasilkan c.

b. Melengkapi kuadrat 
sempurna, merubah 
bentuk persamaan 
kuadrat menjadi bentuk 
kuadrat sempurna.

c. Rumus kuadratik 
2 4

2 2
b acbx

a a
+

= − ±

	Diskriminan (D) adalah istilah 
pada rumus kuadratik  yang 
dapat menetukan jenis akar-
akar persamaan kuadrat. 
            D = b2 – 4ac
Jika D > 1 maka punya 2 akar 
real dan berbeda
Jika D = 0 maka punya 1 akar 
real (akar yang sama)
Jika D < 0 maka tidak punya 
akar real.

Merangkum
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Dari uraian di atas, dapat 
disimpulkan 
bahwa persamaan 
kuadrat adalah 
persamaan yang 
mempunyai 
satu variabel berpangkat. 

1. Siswa sudah mampu membuat model persamaan kuadrat dari suatu masalah dan 
menentukan akar-akar persamaannya dengan berbagai cara.

2. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari apa 
yang  telah dipelajarinya.
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1. Ubahlah persamaan 2x2 = 3x – 8 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat.
2. Carilah himpunan selesaian dari persamaan kuadrat berikut.

a.  x2 – 5x + 6 = 0
b.  x2 + 2x – 15 = 0
c.  x2 + 4x – 12 = 0 
d. 2x2 – 5x – 3  = 0

3. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5?
4. Nyatakan persamaan 2(x2 + 1) = x(x + 3) ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat !
5. Tentukan himpunan selesaian persamaan kuadrat 2x2 – 5x – 3 = 0, jika x є R!
6. Jumlah dua bilangan cacah adalah 12. jika hasil kali dua bilangan itu 35. Tentukan 

kedua bilangan cacah yang dimaksud !
7. Persamaan kuadrat x2 −5x +    6 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 . Persamaan   

   kuadrat yang akar- akarnya x1 − 3 dan x2 − 3 adalah...
  a. x2 − 2x = 0 
 b. x2 − 2x + 30 = 0 
  c. x2 + x = 0 
  d. x2 + x − 30 = 0 
 e. x2 + x + 30 = 0

8. Akar-akar persamaan 2x2 − 6x + 2m − 1 = 0 adalah α dan β . Jika α = 2β, maka nilai m 
adalah..... 

 a. 3    d. 2/3

 b. 5/2    e. 1/2

 c. 3/2

9.   Jika p dan q adalah akar-akar persamaan x2 − 5x − 1 = 0, maka   
persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2p + 1 dan 2q + 1 adalah.....

 a. x2 + 10x + 11 = 0

 b. x2 − 10x + 7 = 0

 c. x2 − 10x + 11 = 0 

 d. x2 − 12x + 7 = 0 

 e. x2 − 12x − 7 = 0 

Soal Pengayaan+=+??
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10.  Akar-akar persamaan kuadrat x2 + (a − 1)x + 2 = 0 adalah α dan β.Jika α = 2β dan  
  a > 0 maka nilai a =...

 a. 2    d. 6

 b. 3   e. 8 

 c. 4

11. Jika p dan q adalah akar-akar persamaan x2 − 5x − 1 = 0, maka persamaan kuadrat   
baru yang akar-akarnya 2p + 1 dan 2q + 1 adalah....

 a. x2 + 10 x = 11

 b. x2 − 10x + 7

 c. x2 − 10x + 11

 d. x2 − 12x + 7

 e. x2 − 12x − 7 

12. Akar-akar persamaan kuadrat 2x2 + mx + 16 = 0 adalah α dan β. Jika α = 2β dan α, β 
positif, maka nilai m =......

 a. − 12   d. 8

 b. − 6   e. 12

 c. 6

13. Akar-akar persamaan 3x2 − 12x + 2 = 0 adalah α dan β. Persamaan       
kuadrat baru yang akar- akarnya (α + 2) dan (β + 2) adalah….

 a. 3x2 − 24x + 38 = 0

 b. 3x2 + 24x + 38 =0

 c. 3x2 − 24x − 38 = 0

 d. 3x2 − 24x + 24 = 0

 e. 3x2 − 24x − 24 = 0

14.Persamaan kuadrat x2 – 5x + 6 = 0 mempunyai akar –akar x1 dan x2. Persamaan 
kuadrat yang akar – akarnya x1 – 3 dan x2 – 3 adalah …

a. x2 – 2x = 0

b. x2 – 2x + 30 = 0

c. x2 + x = 0

d. x2 + x – 30 = 0

e. x2 + x + 30 = 0
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15.Pak Musa mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 192 m2. Selisih 
panjang dan lebarnya adalah 4 m. Apabila disekeliling kebun dibuat jalan dengan 
lebar 2 m, maka luas jalan tersebut adalah … m2.
a. 96

b. 128

c. 144

d. 156

e. 168

16. Persamaan 2x2 + qx + (q – 1) = 0 mempunyai akar – akar x1 dan x2. Jika x12 + x22 = 4, 
maka nilai q = …

a. -6 dan 2

b. -6 dan -2

c. -4 dan 4

d. -3 dan 5

e. -2 dan 6

17.     Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x2 – 9x + c = 0 adalah 121, maka c = …

a. -8

b. -5

c. 2

d. 5

e. 8

18.    Persamaan (1 – m)x2 + (8 – 2m)x + 12 = 0 mempunyai akar kembar, maka nilai m = …

a. -2

b. -3/2

c. 0

d. 3/2

e. 2

19. Kemiringan garis yang melalui titik (m, -6) dan (7, 2m) adalah m.  
Berapakah nilai m?

20. Jika a dan b merupakan akar-akar dari persamaan x2 + x + 1 = 0, maka nilai dari 
a2011 + b2011 adalah ...
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  3
Lingkaran

1. Mengidenti kasi unsur, 
keliling, dan luas dari 
lingkaran.

2. Menentukan hubungan 
sudut pusat, panjang 
busur, dan luas juring.

3. Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
hubungan sudut pusat, 
panjang busur, dan luas 
juring.

K
D

ompetensi
asar

• Lingkaran
• Busur
• Juring
• pi (π)

ata KunciK

1. Mengidenti kasi unsur-unsur 
lingkaran.

2. Memahami hubungan antar 
unsur pada lingkaran.

3. Mengidenti kasi luas 
juring dan panjang busur 
lingkaran.

4. Menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur.
5. Menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring.
6. Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling.
7. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan sudut pusat, 

panjang busur, dan luas juring.

P
B

engalaman
elajar

Lingkaran adalah salah satu bentuk geometri datar yang 
banyak kita temui dan kita manfaatkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Lingkaran berguna dalam banyak bidang 
kehidupan, misal: olah raga, arsitektur, dan teknologi. 
Banyak alat olah raga yang memanfaatkan bentuk 
lingkaran seperti pada bentuk lapangan silat, papan 
target panahan, dan keranjang basket. Bagi seorang 
arsitek, bentuk lingkaran dinilai memiliki bentuk yang 
indah untuk mendekorasi rumah, maupun gedung 
perkantoran. Seperti bentuk pintu, jendela, atap rumah. 
Kemudian, pada bidang teknologi bentuk lingkaran juga 
sering kita jumpai, seperti roda mobil, roda motor, setir 
mobil memanfaatkan bentuk lingkaran.
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P
K

eta
onsep

Lingkaran

Unsur-Unsur 
Lingkaran

Hubungan 
Sudut Pusat, 

Panjang Busur, 
dan Luas 

Juring

Menyelesaikan 
Permasalahan 

Nyata Yang 
Terkait Penerapan 
Hubungan Sudut 
Pusat, Panjang 

Busur, Dan Luas 
Juring
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Zu Chungzhi lahir di kota Jiankang 
(Nanjing), Tiongkok pada tahun 
429M. Sejak kecil ia sangat cerdas 
dan suka pengetahuan di bidang 
matematika dan astronomi. Pada 
tahun 464, Zu Chungzhi mulai tertarik 
untuk menemukan bilangan π. Dari 
sekiah ahli matematika Tiongkok 
yang berupaya menemukan bilangan 
π, Zu Chungzhi mampu menemukan 
bilangan yang paling akurat dengan 
π yang saat ini kita gunakan.

Sebelum Zu Chungzhi, ahli 
matematika Tiongkok Liu Hui 
mengajukan cara ilmiah untuk 
menghitungkan π, dengan panjang 
keliling poligon beraturan di dalam 
lingkaran untuk mendekati panjang 
keliling lingkaran yang asli. Dengan 
cara ini Liu Hui berhasil menemukan 
π sampai 4 angka dibelakang koma. 
Sedangkan melalui penelitian pada 

abad ke-50, Zu Chungzhi mampu menemukan bilangan π dengan ketelitian sampai 
6 angka di belakang koma dibandingkan dengan bilangan π saat ini. Zu Chungzhi 

juga menemukan nilai mirip π dalam bentuk bilangan pecahan 
113
355 .

Teladan yang bisa dicontoh dari Zu Chungzhi antara lain:

Zu Chungzhi adalah seorang yang tekun dan gigih dalam berusaha. Meskipun orang-
orang sebelumnya sudah menemukan π yang sudah mendekati, Zu Chungzhi tetap 
gigih berusaha untuk menemukan π yang lebih mendekati.

Sebagai seorang Tiongkok, Zu Chungzhi punya keingintahuan terhadap ilmu 
pengetahuan yang besar. Selain menemukan π, Zu Chungzhi juga banyak menemukan 
penemuan di bidang astronomi.

Zu Chongzhi
(429 - 500 M)

281
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Membelajarkan 3.1
Mengidentifikasi Unsur-unsur Lingkaran

Ajak siswa untuk 
memahami pengertian 
lingkaran. Minta beberapa 
siswa untuk membuat 
gambar lingkaran di 
papan.

Ajak siswa untuk 
memahami Masalah 3.1 
serta alternatif 
pemecahannya. 
Ajak siswa untuk 
mempraktikkan langkah 
alternatif pemecahan 
Masalah 3.1 (dengan 
sketsa).

1. Persiapkan benda-benda sebagai model lingkaran (misal: ban sepeda, gelang 
tangan, cincin, dll).Kalau sudah ada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, 
tinggal menunjukkan kepada siswa saja.

2. Ingatkan kembali materi garis dan sudut.
3. Jika dirasa kurang kontekstual dengan daerahnya, silahkan mengembangkan 

masalah sendiri, selain masalah yang disajikan di buku siswa.
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Ajak siswa untuk memahami Masalah 3.2 serta alternatif pemecahannya. Ajak siswa 
untuk mempraktikkan langkah alternatif pemecahan Masalah 3.2 (dengan sketsa).

Ajak siswa untuk menyepakati tentang istilah unsur-unsur lingkaran yang akan digu-
nakan seterusnya pada Bab Lingkaran.
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Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri busur 
lingkaran yang dilengkapi 
dengan bentuk visualnya. 
Minta siswa untuk 
mengamati bagian yang 
berwarna merah pada setiap 
gambar.

Ayo
Kita Amati

Ajak siswa untuk mema-
hami tujuan dari Kegiatan 
3.1. 
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Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri 
jari-jari lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. Minta siswa 
untuk mengamati bagian 
yang berwarna merah 
pada setiap gambar. Ajak 
siswa untuk memahami 
penulisan simbol jari-jari 
(ruas garis)

Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri 
diameter lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. Minta siswa 
untuk mengamati bagian 
yang berwarna merah 
pada setiap gambar.

Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri tali 
busur lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. Minta siswa 
untuk mengamati bagian 
yang berwarna merah 
pada setiap gambar.
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Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri 
apotema lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. 
Minta siswa untuk 
mengamati bagian yang 
berwarna merah pada 
setiap gambar. Untuk tali 
busur yang dimaksud  
untuk menjelaskan  
apotema adalah sesuai 
dengan tali busur pada 
gambar tali busur di  
halaman 65 buku siswa.

Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri juring 
lingkaran yang dilengkapi 
dengan bentuk visual 
masing-masing. Minta 
siswa untuk mengamati 
bagian yang berwarna 
merah pada setiap  
gambar.

Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri 
tembereng lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. Minta siswa 
untuk mengamati bagian 
yang berwarna merah pada 
setiap gambar.
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Pancing rasa ingin tahu siswa dari kegiatan pengamatan gambar pada tabel dengan 
menyuruh siswa menuliskan pertanyaan.
Alternatif pertanyaan:
1. Berapakah sudut pusat terbesar lingkaran?
2. Apakah apotema selalu tegak lurus dengan tali busur?
3. Apakah apotema membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang?
4. Apakah perbedaan diameter dengan tali busur?
5. Apa perbedaan juring dengan tembereng?
6. Bagaimanakah hubungan jari-jari dengan diameter?
7. Bagainakah hubungan busur kecil dengan busur besar?
8. Bagaimana cara menghitung luas juring?
9. Bagaimanakan cara menghitung luas tembereng?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
mengamati ciri-ciri sudut 
pusat lingkaran yang 
dilengkapi dengan bentuk 
visualnya. Minta siswa 
untuk mengamati bagian 
yang berwarna merah pada 
setiap gambar.

Setelah mengamati ciri-
ciri tiap unsur-unsur ling-
karan, minta siswa untuk 
membuat pengertian tiap 
unsur tersebut dengan kali-
mat mereka sendiri.
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Pengertian Unsur-unsur Lingkaran 

1. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung 
(baik terbuka atau tertutup) dan berhimpit dengan lingkaran.

2. Jari-jari adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pada 
lingkaran dengan titik pusat.

3. Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 
pada lingkaran dan melalui titik pusat. Atau tali busur yang melalui 
titik pusat. Atau ruas garis lurus terpanjang yang menghubungkan 
dua titik pada lingkaran.

4. Tali busur adalah ruas garis lurus yang kedua titik ujungnya pada 
lingkaran. Atau ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 
pada lingkaran.

5. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik 
pusat dengan titik pada tali busur.

6. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur 
dan dua jari-jari.

7. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 
tali busur dan busur.

8. Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat 
lingkaran.

Setelah mengamati ciri-ciri tiap unsur-unsur lingkaran, diharapkan siswa dapat 
membuat pengertian busur, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, tembereng, 
dan sudut pusat dengan kalimat seperti berikut mereka sendiri.
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Minta siswa untuk 
menyajikan jawaban 
kegiatan menalar dan 
pengertian unsur yang telah 
dibuat di depan kelas.

Ayo Kita
Berbagi

Ajak siswa untuk 
memahami hubungan 
beberapa unsur lingkaran 
yang disajikan pada  
Tabel 3.1 buku siswa.

Menggali
Informasi

+=+

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan pada 
kegiatan Ayo Kita Menalar

Alternatif jawaban :
1. Bukan. Hanya tali 

busur yang terpanjang 
yang disebut diameter.

2. Iya. Setiap ali busur 
adalah tali busur 
terpanjang.

3. Iya. Lingkaran adalah 
busur yang kedua titik 
ujungnya berhimpit.  
Lingkaran adalah 
busur terpanjang.

4. Tali busur yang 
melalui titik pusat. 
Karena titik pusatnya 
termuat pada tali 
busur.

5. Langkah 1: 
Menggambar dua tali 
busur

 Langkah 2: 
menggambar 
kedua garis sumbu 
(apotema) kedua tali 
busur tersebut. Titik 
perpotongan kedua 
garis sumbu itu adalah 
titik pusat lingkaran.

Ayo Kita
Menalar



290   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

 Berikut disajikan alternatif 
jawaban beberapa soal 
latihan. Silakan guru 
melengkapi jawaban 
dari soal yang lain, atau 
berimprovisasi dengan soal 
latihan tambahan.

1.Iya, bisa. Namun tidak 
semua tali busur bisa 
disebut diameter.

2.Iya. Semua diameter 
bisa disebut sebagai tali 
busur. 

3.Lebih lengkap, diameter 
adalah tali busur 
terpanjang.

4.Iya. Lingkaran adalah 
busur terbesar.

Latihan
!?!?

1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
2. Periksa kesesuaian rangkuman yang dibuat oleh siswa.
3. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
4. Ajak siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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Membelajarkan 3.2
Memahami Hubungan antara Sudut Pusat 

dengan Sudut Keliling yang 
Menghadap Busur Sama.

Sebaiknya Ingatkan kembali 
tentang sudut pusat dan 
sudut keliling. Guru bisa 
meminta untuk membuat 
sketsa di papan. Guru 
menjelaskan kepada siswa 
bahwa sudut pusat dan sudut 
keliling yang akan dibahas 
adalah yang menghadap 
busur yang sama.
Alat dan bahan yang perlu 
dipersiapkan sebelum 
kegiatan pembelajaran:
a. Potongan kertas 

berbentuk lingkaran. 
Jumlah potongan kertas 
minimal sejumlah 6 kali 
banyak klompok yang 
akan dibentuk dalam 
pembelajaran. 

b. Siapkan busur derajat, 
atau suruh siswa 
untuk membawa busur 
sendiri (disampaikan 
pada pertemuan 
sebelumnya). 
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Ajak siswa untuk mengamati 
gambar pada Tabel 3.2. 
Minta siswa untuk 
mengamati bentuk sudut 
pusat dan sudut keliling pada 
setiap gambar. Minta siswa 
untuk memahami tentang 
penulisan simbol busur, 
nama sudut, dan ukuran 
sudut. 

Ayo
Kita Amati
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 Minta siswa untuk 
menuliskan beberapa 
pertanyaan dari hasil 
pengamatan.

Alternatif pertanyaan:

1.Bagaimanakah hubungan 
sudut pusat dengan sudut 
keliling?

2.Bagaimanakah hubungan 
antar beberapa sudut 
keliling yang menghadap 
sudut pusat yang sama?

Ayo Kita
Menanya??

Sebelum kegiatan menggali informasi, bentuklah siswa menjadi kelompok-kelompok 
yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Bagikan minimal 6 kertas lingkaran yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. 
Cara menentukan titik pusat kertas yang berbentuk lingkaran adalah melipat kertas 
berdasarkan diameternya. Perpotongan dua diameter pastilah titik pusat lingkaran.
Jangan memberi tahu terlebih dahulu cara melipat kertas yang membentuk sudut-
sudut tertentu. Biarkan siswa mencoba terlebih dahulu. Jika sebagian besar belum 
bisa, ajari siswa cara melipat agar membentuk lipatan yang benar.
Alternatif jawaban:
Jadi dapat kita simpulkan bahwa besarnya sudut keliling yang menghadap busur 
tertentu adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama.

Menggali
Informasi

+=+
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan pada 
kegiatan Ayo Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar

Mintalah beberapa 
kelompok untuk menyajikan 
jawaban pada kegiatan 
bernalar. Jika perlu siapkan 
kertas yang berbentuk  
lingkaran agar siswa bisa 
memperagakan kegiatan 
melipat menjadi sudut 
keliling ataupun sudut pusat.

Ayo Kita
Berbagi
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1.  Sudut keliling MEN dan MFN Sudut pusat MON
2.  Busur MN
3.  Kedua sudut keliling besarnya adalah sama, karena menghadap   

 busur MN.
4.  Seandainya dibuat sudut keliling lain yang menghadap busur MN,  

maka besarnya adalah sama dengan sudut keliling MEN dan MFN.
5. Tak hingga banyak sudut keliling menghadap busur MN yang bisa 

dibuat.
6. Semua sudut keliling tersebut besarnya adalah sama, karena 

menghadap  busur yang, yaitu busur MN.
7. Besar sudut semua sudut keliling tersebut setengah dari sudut pusat 

MON
8. Cara membuat sudut keliling yang besarnya tepat 90o?
Dengan melipat lingkaran menjadi dua bagian sama, sehingga membentuk 
diameter lingkaran. Buatlah sudut keliling yang menghadap sudut pusat 
yang dibentuk oleh diameter. Maka besar sudut keliling tersebut pasti 90o, 
karena sudut pusat yang dibentuk oleh diameter  
adalah 180o.

Jawaban
Alternatif

Segiempat Tali Busur
1.   berhadapan dengan  

  berhadapan dengan  

2. Gabungan busur-busur yang dihadapi oleh masing-masing sudut 
keliling yang saling berhadapan adalah lingkaran.

3. Kesimpulan : Pada segiempat tali busur, jumlah sudut yang 
berhadapan adalah 180o.
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1. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memajang karyanya di dinding kelas yang 
sudah dipersiapkan.

2. Ajak siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.
3. Periksa kesesuaian rangkuman yang dibuat oleh siswa.
4. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)
5. Berikan penilaian terhadap hasil karya siswa menggunakan rubrik penilaian.

6.  Ajak siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.
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Membelajarkan 3.3

1. Ajak siswa untuk 
menggali ingatannya 
tentang rumus 
keliling dan luas 
lingkaran yang telah 
dipelajari di SD.

2. Ajak siswa untuk 
membaca kegiatan 
awal pembelajarn, 
yaitu asal mula 
bilangan  (pi).

3. Ajak siswa untuk 
memahamkan proses 
ditemukannya 
rumus keliling 
lingkaran.

Memahami Hubungan Sudut Pusat 
Dengan Panjang dan Panjang Bu-

sur dan Luas Jaring
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Ingatkah siswa dengan 
rumus keliling dan luas 
lingkaran yang sudah 
diperoleh ketika SD. 
Rumus keliling lingkaran 
yaitu  atau ,
Rumus luas lingkaran 
yaitu  atau
dimana r adalah jari-
jari lingkaran, d adalah 
diameter lingkaran, dan  

 adalah suatu konstanta 
yang nilainya 3,14 atau 

 .
Nilai konstanta  yang 
sekarang kita kenal 
adalah rasio antara 
keliling lingkaran 
dengan diameternya. 
Jika dinyatakan dengan 

simbol  . Dengan 

kata lain  . 
Karena , maka 
hubungan tersebut dapat 
juga dinyatakan 

Untuk rumus luas 
lingkaran akan diberikan 
kepada siswa sebagai 
soal projek pada Bab ini. 
Guru mengingatkan juga 
tentang bagian lingkaran 
yang disebut sudut pusat, 
busur, serta juring. Guru 
bisa memberikan projek 
kepada siswa untuk 
melakukan percobaan 
menemukan bilangan .

Jawaban
Alternatif
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Ajak siswa untuk  
mengamati bentuk 
lingkaran yang disaji-
kan. Minta siswa untuk 
menentukan keliling 
lingkaran tersebut.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
mengisi titik-titik yang 
masih kosong.
Dengan kata lain K=π×d
Atau K=2×π×r

Minta siswa untuk 
mengerjakan Tugas 
Projek 3.1 setelah 
Kegiatan 3.3 selesai.
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Alternatif isi Tabel 3.3a

Mintalah siswa untuk 
mengamati gambar-gambar 
lingkaran pada Tabel 3.3a 
dan 3.3b di buku siswa. 
Berilah petunjuk kepada 
siswa untuk mengamati 
bagian yang berwarna 
merah. Minta siswa untuk 
melengkapi Tabel 3.3a
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A B C

Alternatif isi Tabel 3.3b
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Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan dari 
hasil pengamatan gambar 
yang diberikan maupun 
gambar kegiatan mengamati.

Alternatif pertanyaan:

1. Berapakah luas juring 
yang berwarna merah 
tersebut?

2. Apakah hubungan antara 
sudut pusat dengan luas 
juring?

3. Apakah hubungan sudut 
pusat dengan panjang 
busur?

Ayo Kita
Menanya??
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Minta siswa untuk 
menuliskan kembali 
ringkasan pada Tabel 3.4 
Tabel 3.3a dan Tabel 3.3b.

Menggali
Informasi

+=+

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan Ayo 
Kita Menalar.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk 
mempresentasikan 
hasil dari penalaran dan 
penyelidikannya kepada 
teman-teman di kelas 
(bisa presentasi di depan 
kelas atau menjelaskan 
dengan teman sebangku).

Ayo Kita
Berbagi
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1. Panjang busur

2. Luas juring   

3. Panjang busur sama dengan keliling lingkarannya ketika sudut pusatnya adalah 

360o.

4. Luas juring sama dengan luas lingkarannya ketika sudut pusatnya adalah 360o.

5. Luas juring A 

Luas juring B 

     

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan Luas juring B lebih dari Luas juring A
6. Soal ini adalah soal terbuka jika sudut pusatnya.

panjang busur lingkaran yang berjari-jari r dan sudut pusat  adalah 

 Misal

Sudut pusat Jari jari Panjang busur

Keterangan , n adalah bilangan bulat positif, dengan  

Jawaban
Alternatif
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Minta siswa untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan merangkum. Jawaban siswa 
ditulis dalam kotak yang telah disediakan. Jawaban siswa sebisa mungkin diperjelas 
dengan keterangan lebih lanjut jika bisa. 
Berilah kebebebasan kepada siswa untuk menuliskan hal penting lain selama kegiatan 
pembelajaran yang belum termuat dalam jawaban rangkuman.
Alternatif rangkuman:
1. Besarnya sudut keliling adalah setengan dari sudut pusat yang dihadapnya.
2. Misal x adalah besarnya sudut pusat busur ataupun juring.

Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran adalah
Panjang busur = 

3. Hubungan antara sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran adalah
Luas juring =   

Merangkum

Minta siswa untuk 
mengerjakan Tugas 
Projek 3.2. Berikan 
informasi secukupnya 
agar siswa bisa 
mengerjakan tugas 
projek dengan baik. 
Beri kebebasan kepada 
siswa untuk memotong 
lingkaran menjadi juring-
juring dengan jumlah 
potongan yang berbeda 
dengan yang dicontohkan 
di gambar.

Tugas
   Projek
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1. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan  
pembelajaran.

2. Periksa kesesuaian rangkuman yang dibuat oleh siswa.

3. Berikan soal tambahan untuk dikerjakan di rumah (jika perlu)

4. Minta siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.

14 cm

14 cm

14 cm

26 cm

26 cm

14 cm

14 cm

a) 10 cm

10 cm

5 cm

5 cm

b)
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O

A

B

A B

O

C

A B

C
O
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A

B

C

D

E
P

A B

Q

RP O

28

28

A

O

B

C

D
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A

B

C

D

A B

C
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1.

 

2. Tentukan keliling lingkaran yang panjang diameternya adalah 21 cm!
3. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi 

menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama luas. Tentukan:

 a) Sudutpusat masing masing potongan.
 b) Luas potongan kue

4. Tentukan keliling daerah yang diarsir pada bangun berikut!
 a.                                               b.

 
5. Tentukan panjang diameter lingkaran yang diketahui luasnya adalah 6,16 cm2 !
6. Diketahui lingkaran A dan lingkaran B. Jari-jari lingkaran A adalah 10 kali jari-jari 

lingkaran B. Luas lingkaran A adalah 700 cm2. Tentukan luas lingkaran B?
7. Amati gambar di bawah ini. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir! 
 a.                                                               b.

Perhatikan gambar disamping !
a.sebutkan garis yang merupakan

i. diameter  
ii. apotema  
iii. busur  

b.juring atau sektor  
c.daerah yang diarsir disebut  

14 cm 

 

14 cm 26 cm

14 cm

26 cm

Soal Pengayaan+=+??

 10cm 

5cm 

5 cm 
10 cm 

5 cm

5 cm
10 cm

10 cm
 

14cm 

14cm 14 cm

14 cm



313MATEMATIKA

8. Lingkaran O mempunyai jari-jari r cm. Tentukan perbandingan luas lingkaran O 
dengan lingkaran P yang jari-jarinya 2 kali jari-jari lingkaran O!

9. Perhatikan gambar di bawah ini!.Besarsudut pusat AOB adalah 900, kemudian jari-
jarinya = 21 cm

 Hitunglah luas daerah yang diarsir!

10. Tentukan perbandingan

11. Perhatikan gambar berikut!

12. Diketahui OAB = 55o dan AB = BC.

O

A

B

O
900

450

28 cm

A

B

Q
P

 

O 

A B 

C 

 

O 

A B 

C 

a)  POQ dg AOB
b) Panjang busur PQ dengan      

busur AB
c) Luas juring POQ dengan  

 juring AOB

Pada gambar disamping, panjang AB = 12 
cm dan AC = 16 cm. Titik O merupakan 
titik pusat lingkaran. Hitunglah:

a.Jari-jari lingkaran O
b.Luas daerah yang diarsir

Tentukanlah besar
a. AOB
b. ACB
c. ABC
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13. Perhatikan gambar di bawah ini!

14. Perhatikan gambar di bawah ini!

15. Luas daerah yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir Panjang AB 
dibagi panjang AC adalah …

16. Tiga lingkaran kongruen saling bersinggungan seperti tampak pada Gambar 
berikut. Garis AB melalui ketiga titik pusat lingkaran dan garis AC merupakan 
garis singgung lingkaran yang berpusat di B. Jika diketahui jari-jari lingkaran 
adalah 3 cm. maka panjang DE adalah ....

 A 

B 

C 

D 

E 
P 

A B 

P 

Q 

R 
O 

 

 

A

B

C

 

B
A

D

E

C

Bila diketahui APB  
+ AQB + ARB = 1440,  
maka tentukan besar AOB !

Diketahui AEB = 62o

Hitunglah besar: ADB,   
ACB, dan ABC
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17. Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran 
panjang sisi 28 × 28 meter2. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam (tidak 
diarsir) dan sebagian lagi rumput hias (diarsir). Jika biaya pemasangan rumput 
Rp.50.000,- / meter2. Sedangkan biaya tukang pemasang rumput Rp.250.000,-.
a. Tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut!
b. Tentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah 

lahan tersebut !
 

18. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 
5cm. Sebagai fariasi pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan 
sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90o. Tentukan diameter 
biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk 
lingkaran.

19. Suatu pabrik biskuit memproduksi dua jenis biskuit berbentuk cakram dengan 
ketebalan sama, tetapi diameternya beda. Permukaan kue yang kecil dan besar 
masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. 

Biskuit tersebut dibungkus dengan dua kemasan berbeda. Kemasan biskuit 
kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000,00 sedangkan kemasan kue 
besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000,00 Manakah yang lebih 
menguntungkan, membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Tuliskan 
alasanmu?

Sumber: bici.staff.umm.ac.id
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 Berikut disajikan jawaban serta langkah singkat penyelesaian beberapa soal. 
Guru bisa mengembangkan sendiri untuk soal yang lain.

1. 
2.  

3. Misal  = sudut pusat Lj = Luas juring

a.  

b. Lj   

4. Misal d1 = jari-jari lingkaran besar, d2 = jari-jari lingkaran kecil
a. K = Keliling lingkaran besar + 2. Keliling  lingkaran kecil

b. 
5. 
6. 

Jadi, 

7. 
8. Luas ʘ O : Luas ʘ P

Jawaban
Alternatif
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9. 
10. 
11. (karena menghadap diameter)

a.   (Tripel pythagoras) .

b. Luas arsir 

12. 
13. 
14. Besar  

15. Misal AB = jari-jari juring kecil
AC = jari-jari juring besar
2.Luas juring arsir = Luas daerah tidak tidak diarsir
2.luas juring kecil = luas juring besar - luas jaring kecil

3.luas jaring kecil = luas jaring besar

16. 
17. 
18. Misal r1 =  jari-jari biskuit berbentuk lingkaran  

          r2 =  jari-jari biskuit berbentuk juring lingkaran
Luas lingkaran = luas juring

cm
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  4 Bangun Ruang 
Sisi Datar

1. Menentukan luas 
permukaan dan volume 
kubus, balok, prisma, 
dan limas.

2. Menaksir dan 
menghitung luas 
permukaan dan volume 
bangun ruang yang 
tidak beraturan dengan 
menerapkan geometri 
dasarnya.

K
D

ompetensi
asar

1. Menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa 
benda nyata.

2. Menentukan luas permukaan prisma yang didapat dari penurunan rumus luas permukaan 
balok.

3. Menentukan luas permukaan limas dengan syarat-syarat ukuran yang harus diketahui
4. Menentukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu sehingga bisa diterapkan pada 

volume prisma dan limas.
5. Menaksir dan meng hitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan 

dengan menerapkan geometri dasarnya melalui ilustrasi yang ditunjukkan.

P
B

engalaman
elajar

• Kubus
• Balok
• Prisma
• Limas
• Sisi tegak
• Sisi alas
• Luas Permukaan
• Volume

ata KunciK

Sebuah boneka Danboard dibuat dari kertas karton board. 
Boneka ini adalah kreasi dari Azuma Kiyohiko seorang 
komikus serial manga Yotsuba. Bentuk boneka ini sangat unik, 
yaitu action fi gure dengan penampilan seperti manusia dengan 
ukuran mini 7 cm dan 13 cm.

Siapa pun pasti akan merasa gemas ketika melihat si boneka 
ini. Bagaimana tidak boneka dapat digerakkan secara manual 
dan dibentuk dengan berbagai macam gaya unik. Perusahaan 
yang membuatnya menggunakan teknologi tinggi di setiap 
persendian boneka ini sehingga membuatnya  mampu bergerak 
luwes.

Pertanyaanya sekarang: bagaimanakah cara membuat karton 
boneka secara manual? Tentunya untuk menjawab pertanyaan 
tersebut kita harus tahu terlebih dulu tentang materi bangun 
ruang sisi datar, karena di setiap sisi bagian tertentu luasnya 
harus ada yang sama.
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P
K

eta
onsep

Bangun Ruang 
Sisi Datar

Bangun Ruang 
Sisi Datar

Bangun Ruang 
Sisi Datar 
Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar
Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar Tidak 

Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar Tidak 

Beraturan
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P
K

eta
onsep

Bangun Ruang 
Sisi Datar

Bangun Ruang 
Sisi Datar

Bangun Ruang 
Sisi Datar 
Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar
Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar Tidak 

Beraturan

Bangun Ruang 
Sisi Datar Tidak 

Beraturan

91

Archimedes dari Syracusa (287 SM - 212 SM).
Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu 
itu yang menjadi raja di Sirakusa adalah Hieron 
II, sahabat Archimedes. Archimedes sendiri 
adalah seorang matematikawan, astronom, 
 lsuf,  sikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. 
Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi 
pada penjarahan kota Syracusa, meskipun ada 
perintah dari jendral Romawi, Marcellus bahwa 
ia tak boleh dilukai. Sebagian sejarahwan 
matematika memandang Archimedes sebagai 
salah satu matematikawan terbesar dalam 
sejarah, bersama-sama Newton dan Gauss.

Archimedes dikenal karena ide sainsnya 
mengenai teori mengembang dan tenggelam. 
Menurut cerita, pada suatu hari ia dimintai 
Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah 
mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. 
Archimedes memikirkan masalah ini dengan 
sungguh-sungguh. Hingga ia merasa sangat letih 

dan menceburkan dirinya dalam bak mandi umum penuh dengan air. Lalu, ia memperhatikan 
ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Ia bangkit 
berdiri, dan berlari sepanjang jalan ke rumah dengan telanjang bulat. Setiba di rumah ia 
berteriak pada istrinya, "Eureka. Eureka." yang artinya "sudah kutemukan. sudah kutemukan."

Archimedes hanya perlu memperoleh jumlah kuantitas emas yang digunakan untuk membuat 
mahkota itu, lalu menentukan berat jenisnya dengan proses yang sama. Jika berat jenis 
mahkota itu tidak sama, berarti emas itu mengandung emas campuran. Ia berhasil menemukan 
cara mengetahui volume berat jenis benda tersebut dengan memasukkannya ke dalam air. 
Kemudian, mengukur berapa banyak air yang didorong oleh benda tersebut.Ia juga dikenal 
sebagai matematikawan yang sangat hebat, salah satu penemukannya adalah menemukan 
rumus bangun datar dan volume bangun ruang.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain:

1. Setiap apa yang kita lakukan, buatlah menjadi sesuatu yang sangat berarti.

2. Jika kita dihadapkan dengan suatu masalah, berusahalah dengan sekuat tenaga untuk 
segera mencari solusinya. Salahsatu cara supaya masalah cepat selesai adalah dengan 
menenangkan diri dan merenungkan tentang masalah tersbut dan munculkanlah 
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kontek permasalahan. Misalkan: bagaimana 
cara untuk mengetahuinya? Apa yang harus dilakukan? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak 
begitu? Dan lain-lain.

3. Kita harus bisa menerapkan materi yang satu dengan materi yang lainnya untuk 
memecahkan masalah yang ada di sekitar kita.

4. Segala sesuatu yang dapat kita amati pada fenomena alam ini dan bisa mempertanyakannya 
serta bisa memperoleh jawabannya, maka kita akan memperoleh pengetahuan baru yang 
sangat bermanfaat bagi diri kita pada khususnya dan orang lain pada umumnya. 

Archimedes
(287 SM - 212 SM)

321
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Guru memberikan gambaran 
awal tentang bangun ruang 
sisi datar yang ada kaitannya 
dalam kegihupan nyata. 
Siswa diberikan beberapa 
pertanyaan-pertanyaan 
tentang menyusun suatu 
objek disusun dengan 
susunan yan rapi.  
Contoh:  
bisakah kalian menyusun 
suatu objek dengan bentuk 
kubus, balok, prisma atau 
limas?

Apersepsi

Guru mengajak siswa untuk memperhatikan susunan batu bata merah, buah-buahan dan 
bola emas pada Gambar 4.1. 
• Batu bata merah, buah-buahan dan bola emas tersebut disusun dengan rapi dan 

membentuk kubus atau balok, bagian luarnya terbentuk bidang-bidang yang 
merupakan bidang sisi balok. 

• Bidang sisi pada gambar di atas berbentuk bidang datar yang terdiri dari 6 bidang 
sisi. Banyak batu bata yang digunakan mewakili volume bentuk balok tersebut, 
begitu juga banyak buah-buahan dan banyak bola emas. Perpotongan bidang sisi 
dengan bidang sisi akan membentuk suatu garus yang disebut dengan rusuk. Tiga 
rusuk yang berpotongan pada satu titik disebut dengan titik sudut. Titik sudut pada 
kubus atau balok sebanyak 8 titik sudut. 

• Berilah kesempatan kepada siswa untuk mengartikan apa yang disebut dengan 
bidang sisi, rusuk, dan titik sudut.
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Membelajarkan 4.1
Menentukan Luas Permukaan Kubus dan Balok

1. Sediakan beberapa 
(secukupnya) kotak 
kue atau kardus kecil 
yang berbentuk kubus 
dan balok

2. Sediakan juga alat-
alat pemotong seperti 
gunting, katter, atau 
lainnya 

3. Siapkan beberapa 
macam kerangka 
bangun ruang kubus 
dan balok 

4. Siswa dibentuk 
kelompok kecil siswa 
(sebanyak 4 – 5 orang) 
yang memungkinkan 
belajar secara efektif

5. Siapkan beberapa 
contoh model jaring-
jaring balok dan kubus, 
kemudian tanyakan 
kepada siswa: “bisakah 
kalian membuat model 
jaring-jaring balok atau 
kubus sebanyak 21 
model jaring-jaring?

6. Sediakan juga 
kerangka bangun 
prisma segitiga, segi 
empat, dan segi lainnya 
kalau memungkinkan 
sertakan juga beberapa 
bentuk jaring-
jaringnya. 

• Ajaklah siswa untuk memperhatikan dan memahami Masalah 4.1
• Bagikan kotak kue atau kardus kecil kepada kelompok siswa baik yang berbentuk 

balok mapun kubus, bagikan pula alat-alat pemotong seperti gunting atau katter atau 
lainnya

• Fokus pengamatan adalah akan melakukan suatu kegiatan pembuktian langsung 
terhadap kotak kue atau kardus kecil untuk mengetahui luas seluruh pemukaannya
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• Ajaklah siswa untuk 
mengamati langkah-
langkah penyelesaian 
Masalah 4.1

• Kemudian siswa 
ditugaskan untuk 
menggambar sendiri 
pada text box dengan 
petunjuk nomor 2 
pada Gambar 4.2

• Motivasilah siswa 
agar membuat 
kesimpulan dari hasil 
kegiatan yang telah di 
amati.

Ayo
Kita Amati

Pada Gambar 4.4, di dapat sebagai berikut: L1 = L2 = L3 = L4 = L5 = L6

Sehingga luas seluruh permukaan kotak roti  = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6

  = 6 × L1

  = 6 × (9 × 9)
  = 6 × (81)
  = 486 cm2

Perhatikan kembali gambar 
kotak kue berikut:
mengiris irislah beberapa 
rusuk dengan pola irisan 
yang berbeda kotak roti 
tersebut dan gambarlah 
juga jaring-jaringnya serta 
ukurlah kotak kue tersebut 
dan kemudian ditentukan 
luasnya.

Jawaban
Alternatif
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 Kemudian ajaklah siswa 
untuk memahami sedikit 
informasi yang sudah 
disediakan dalam buku 
tersebut

Sedikit
Informasi

 Jelaskan tugas berikutnya, 
yaitu membuat pertanyaan 
(questioning); pada 
kegiatan ini siswa 
membuat pertanyaan yang 
akan diajukan kepada guru 
apabila ingin membuat 
pernik-pernik berbentuk 
kubus dari karton. Contoh: 
bagaimana cara membuat 
kubus dengan ukran 12 
cm? Seberapa banyak 
pernik-pernik yang 
dibutuhkan?

Ayo Kita
Menanya??
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1. Periksalah apakah semua kelompok 
sudah mencatat hal-hal yang penting 
pada kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses 
dan hasil karya siswa dengan 
menggunakan rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa 
soal latihan 4.1 untuk dikerjakan di 
rumah
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 Setelah memahami sedikit 
informasi dirasa sudah 
cukup, informasikan 
kegiatan selanjutnya, 
yaitu menggali informasi 
(pada pojok pustaka atau 
di perpustakaan) tentang 
permasalahan yang sudah 
disediakan pada buku 
siswa

Menggali
Informasi

+=+

Selanjutnya ajaklah siswa 
untuk bernalar dengan 
menggunakan rumus luas 
permukaan Balok atau 
Kubus yang sudah di 
ketahui

Ayo Kita
Menalar

Luas karton = 0,5 m × 1 m 
  = 50 cm × 100 cm
  = 5000
Luas kado = 2(2×3 + 2×5 + 3×5)
 = 2(6 + 10 + 15)
 = 2(31)
 = 62 cm2

Akan dibuat sebanyak 500 buah, sehingga 
500 × 62 = 31.000 cm2

Dengan demikian Banyak minimal karton yang dibutuhkan adalah   

karena hasil baginya berupa pecahan desimal, maka dibulatkan menjadi 7 karton

Alternatif Pemecahan Masalah
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Guru memberikan 
gambaran awal tentang 
bangun prisma yang 
terdapat pada kehidupan 
nyata, kemudian 
dirunjukkan beberapa 
macam bentuk prisma, yaitu 
prisma segitiga, prisma segi 
empat, prisma segi lima dan 
prisma segi delapan

Apersepsi

1. Sediakan beberapa kerangka prisma lengkap dengan jaring-jaringnya
2. Sediakan kertas HVS secukupnya 
3. Siswa dibentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 

belajar secara efektif

Membelajarkan 4.2
Menentukan Luas Permukaan Prisma
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• Ajaklah siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 4.2

• Informasikan tugas yang 
akan mereka kerjakan, 
yaitu akan mengamati 
kerangkan bangun 
prisma dan jaring-
jaringnya pada  
Tabel 4.1a

• Fokus pengamatan 
yang pertama adalah 
memperhatikan dengan 
teliti pada model-model 
prisma dan jaring-
jaringnya pada  
Tabel 4.1a

Ayo
Kita Amati

alas

a

a

b

b

c

c

alas

t

a

a

b

b b

bc

c c

c

t

p

p

l

l
alas

alas

t

p

p
p

p
l

l l
l

l ll
l

t

p

p

d e f

t

alas

alas

a
b

c
a

a

a
a

b

b

e

e

e
e

f

fc

c

d

d

f

f

Menentukan Luas Permukaan Prisma
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• Fokus pengamatan adalah 
memperhatikan dengan 
teliti pada model-model 
prisma dan jaring-
jaringnya pada Tabel 4.1a

• Fokus pengamatan 
yang kedua adalah 
memperhatikan dengan 
teliti pada model-model 
jaring-jaringn prisma 
dan potongan-potongan 
jaring-jaringnya pada 
Tabel 4.1b

Ayo
Kita Amati

a

a

b

b b

bc

c c

c

t

b
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c

a
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a
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p

l
l l

l

l
ll

l

t

p

p

l p

p
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l
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p

p
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a

a

b
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e
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f

f
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d

d

b

b

d

d
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f

a e
f

f
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b

e

e

a
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• Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan; 
pada kegiatan ini 
siswa membuat 
pertanyaan tentang 
model-model prisma 
dan jaring-jaringnya 
serta potongan-
potongannya. Contoh 
kenapa dua sisi yang 
saling berhadapan 
dianggap sebagai 
alas? Bukankah kalau 
suatu bangun ruang 
itu ada alasnya juga 
ada tutupnya?

Ayo Kita
Menanya??

• Kemudian ajaklah 
siswa untuk memahami 
sedikit informasi yang 
sudah disediakan 
dalam buku siswa, 
jika dimungkinkan ada 
pertanyaan tentang 
informasi tersebut, 
bahaslah bersama-sama 
dengan siswa yang 
lainnya sehingga siswa 
benar-benar paham 
tentang informasi 
tersebut

Sedikit
Informasi

p

p

l

l

alas

alas

t

4 cm 3 cm

8 cm

A B

C

D

F

E
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Selanjutnya ajaklah siswa 
untuk bernalar dengan 
mencari syarat minimal 
apa suatu limas sehingga 
luas permukaannya bisa 
dihitung. 

Ayo Kita
Menalar

Petunjuk Jawaban

Ajaklah siswa untuk 
menerapkan hasil diskusinya 
pada beberapa soal yang 
telas disediakan pada  
buku siswa

Ayo
Kita Selidiki

Informasikan kepada siswa untuk mendikusikannya secara klasikal, dimana dalam 
kegiatan ini: Guru menyuruh seluruh kelompok yang ada untuk mempresentasikan 
hasil penyelesaiannya di depan kelas secara bergantian salah kelompok siswa 
mempresentasikannya jawaban dari hasil dikusinya

Ayo Kita
Berbagi

Syarat minimal yang 
diketahui:

1) Perhatikan gambar alas 
segi enam di samping.

2) Kemudian carilah 
luas segitiga yang 
panjang sisi-sisinya 
10 cm. 

3) Luas segitiga dikalikan 
enam, sehingga 
diperoleh luas alas segi 
enam.

4) Selanjutnya gunakan 
rumus luas permukaan 
prisma, yakni 

 L = 2 × Luas alas 
 + Keliling alas × tinggi.



333MATEMATIKA

1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal Latihan 4.2 untuk dikerjakan di rumah

A B

D

F

E

C

A
B

CD

G

H

F

E
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Guru memberikan gambaran awal tentang bangun limas yang terdapat pada kehidupan 
nyata, kemudian dirunjukkan beberapa macam bentuk limas, yaitu limas segitiga, limas 
segi empat, limas segi lima dan limas segi enam.

Apersepsi

Membelajarkan 4.3
Menentukan Luas Permukaan Limas

1. Sediakan beberapa 
kerangka limas 
lengkap dengan jaring-
jaringnya

2. Sediakan buku 
tertentu/pojok pustaka/
internet, dll

3. Sediakan kertas HVS 
secukupnya 

4. Siswa dibentuk 
kelompok kecil siswa 
(sebanyak 4 – 5 orang) 
yang memungkinkan 
belajar secara efektif

5. Mungkin perlu 
diberikan contoh 
kritik, komentar, 
saran, atau pertanyaan 
terhadap suatu karya 
agar siswa bisa meniru 
dan mengembangkan 
lebih jauh sesuai 
dengan materinya
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Masalah 4.3

Ajaklah siswa untuk 
memperhatikan dan 
memahami Masalah 4.3, 
kemudian munculkanlah 
pertanyaan-pertanyaan yang 
mungkin.

Masalah

A

T

B

CD

E

A

T

B

CD

A

B

C

T

A

B

C

T

A

T

B

CD

E

A

T

B

CD

A

B

C

T

• Informasikan tugas yang akan 
mereka kerjakan, yaitu akan 
mengamati alternatif penyelesaian 
dari Masalah 4.3, maksimal 
15 menit dan aturan mainnya 
sejelas mungkin sebelum mereka 
mengamati.

• Fokus pengamatan adalah 
memperhatikan dengan teliti pada 
bentuk-bentuk soal dan jawabnya 
tentang luas permukaan limas 
yang bisa dikerjakan dan tidak 
bisa dikerjakan.

Ayo
Kita Amati
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• Mintalah siswa untuk untuk menukarkan hasil 
karyanya dengan kelompok yang lain, dan 
pastikan kelompok tersebut memahami apa yang 
harus dilakukan

• Pantau bagaimana mereka mengerjakan 
tugasnya dan pastikan bahwa kalimat-kalimat 
yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah 
budi pekerti yang baik

Ayo Kita
Berbagi

 Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan; 
pada kegiatan ini siswa 
membuat pertanyaan 
tentang syarat apa 
yang harus terpenuhi 
agar agar suatu limas 
bisa ditentukan luas 
permukaannya.  
Contoh: 
Kenapa gambar nomor 
2 dan 4 tidak bisa 
dihitung?

Ayo Kita
Menanya??

Selanjutnya ajaklah siswa 
untuk bernalar dengan 
mencari syarat minimal 
apa suatu limas sehingga 
luas permukaannya bisa 
dihitung. 
Syarat minimal yang di 
ketahui adalah panjang 
rusuk alas dan pajang rusuk 
tegak tidak lebih pendek 
dari tinggi limas

Ayo Kita
Menalar

 Ajaklah  siswa untuk 
menggali informasi 
(pada pojok pustaka 
atau di perpustakaan, 
internet atau lainnya) 
tentang soal-soal yang 
berkenaan dengan luas 
permukaan limas

Menggali
Informasi

+=+

A

B

C

T
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36 39

A B

Q

C

P

D

T

P Q

R

M

S

K

1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Tulislah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar kali ini

4. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 9.3 untuk dikerjakan.
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Membelajarkan 4.4
Menentukan Volume Kubus dan Balok

1. Sediakan kerangka 
kubus, balok, prisma 
dan limas yang lengkap 
dengan garis bidang, 
garis diagonal ruang.

2. Sediankan juga 
beberapa bangun 
kubus, balok, prism 
dan limas padat.

3. Siswa dibentuk 
kelompok kecil siswa 
(sebanyak 4 – 5 orang) 
yang memungkinkan 
belajar secara efektif.

4. Siapkan beberapa 
macam kerangka 
bangun ruang kubus, 
balok prisma, dan 
limas beserta bangun 
ruang yang padat.

5. Jika memungkinkan 
sediakan slide 
PowerPoint gambar 
seperti pada kegiatan 
Ayo Kita Menggali 
Informasi dan Ayo Kita 
Bernalar.

6. Sediakan juga buku-
buku teks lainnya 
atau ajaklah siswa ke 
perpustaan atau kalau 
memungkinkan ajalah 
siswa ke laboratorium 
komputer ketika 
kegiatan Ayo Kita 
Bernalar.

Masalah 4.4.
Guru memberikan gambaran awal tentang volume kubus dan balok yang terdapat pada 
Masalah 4.4. Siswa diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang menyusun 
suatu objek disusun dengan susunan yan rapi. Contoh: Berapakah kubus satuan yang 
dibutuhkan untuk mengisi balok hingga penuh?Apakah banyak kubus satuan yang 
memenuhi balok hingga penuh merupakan volume balok?
Bagaimanakah dengan volume kubus pada Gambar 4.16b?

Sebelum Pelaksanaan 
Kegiatan
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• Informasikan tugas yang 
akan siswa Amati, yaitu 
akan mengamati susunan 
kubus yang disusun ke 
atas dan yang disusun 
mendatar: maksimal 10 
menit untuk mengamati 
tabel tersebut.

• Dorong siswa untuk 
mengamati model 
susunan kubus.

Ayo
Kita Amati
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Kemudian ajaklah 
siswa untuk menggali 
informasi tentang 
susunan kubus-kubus 
yang terdapat pada 
gambar di buku siswa

Menggali
Informasi

+=+

Informasikan kegiatan 
selanjutnya, yaitu 
memahami sedikit 
informasi tentang 
permasalahan yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa tersebut, 
yaitu contoh beserta 
jawabannya

A B

C

G
F

H
E

D

12 cm
6 cm

5 cm

Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan; 
pada kegiatan ini siswa 
berperan sebagai orang 
lain, yaitu mengira-
ngira pertanyaan apa 
yang akan diajukan 
ketika ia belum tahu 
cara menentukan pola 
susunan kubus tersebut

Contoh Pertanyaan

Kenapa volume gambar 
1 dan 2 sama, padahal 
posisinya berbeda? 
Bagaimana menentukan 
alasnya dari kedua 
bangun tersebut?

Ayo Kita
Menanya??
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p
l

t
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• Selanjutnya ajaklah 
siswa untuk bernalar 
dengan menggunakan 
rumus volume kubus 
untuk mengetahui 
banyak kubus beton 
yang diperlukan

• Suruhlah mereka 
untuk menuliskan 
jawaban dari hasil 
penalarannya

Ayo Kita
Menalar

Alternatif Penyelesaian pada Kegiatan  Menalar

• Informasikan 
kepada siswa untuk 
menukarkan hasil 
pekerjaannya dengan 
teman sebangkunya, 
kemudian 
diskusikanlah

• Periksalah hasil 
pekerjaan siswa! 
apakah sudah benar 
sesuai dengan 
kaidah matematika? 
Jika tidak berilah 
pemahaman konsep 
yang benar atau 
jika ada yang sudah 
benar pada kelompok 
siswa: mintalah 
kepada kelompok 
tersebut untuk 
membahasannya di 
depan kelas

Ayo Kita
Berbagi
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1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 9.4 untuk dikerjakan di rumah
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Membelajarkan 4.5
Menentukan Volume Prisma

1. Sediakan prisma 
yang lengkap dengan 
garis bidang, garis 
diagonal ruang.

2. Sediankan juga 
beberapa prisma 
padat.

3. Siswa dibentuk 
kelompok kecil 
siswa (sebanyak 
4 – 5 orang) yang 
memungkinkan 
belajar secara 
efektif.

4. Sediakan juga buku-
buku teks lainnya 
atau ajaklah siswa 
ke perpustaan 
atau kalau 
memungkinkan 
ajalah siswa ke 
laboratorium 
komputer ketika 
kegiatan Ayo Kita 
Bernalar.

• Guru memberikan gambaran awal tentang volume prisma yang terdapat pada 
Masalah 4.5. Siswa diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang menemukan 
rumus luas permukaan prisma Contoh:  
Coba kita ingat kembali tentang volume balok pada kegiatan 4! Volume balok juga 
dapat dikatakan sebagai volume prisma segi empat, mengapa demikian?

Masalah

p

t

l

(a)

P Q

RS

T U

VW

(b)

t

l

p QP

S

T U

W

(c)

U

W V

Q

S R

4.5
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P

Q

R

S

T U

VW

p

t

l

t

l
p QP

S

T U

W

U

W V

Q

S R

t

lp

• Informasikan tugas 
yang akan mereka 
kerjakan, yaitu akan 
mengamati kerangkan 
bangun prisma. 

• Fokus pengamatan 
kegiatan ini adalah 
memperhatikan 
dengan teliti pada 
bangun prisma beserta 
luas, tinggi dan 
volumenya pada  
Tabel 4.4

Ayo
Kita Amati
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Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan dari 
hasil pengamatannya

Contoh Pertanyaan
Kenapa volume prisam 
dapat diperoleh dari 
volume balok? Bisakah 
dengan cara lain?

Ayo Kita
Menanya??

F

D E

C

A B

Informasikan kegiatan 
selanjutnya, yaitu 
memahami sedikit 
informasi yang 
terangkum dalam 
contoh soal beserta 
penyelesaiannya. 
Kemudian siswa 
diajak untuk menggali 
informasi tentang 
permasalahan yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa 

Menggali
Informasi

+=+



347MATEMATIKA

• Selanjutnya ajaklah 
siswa untuk bernalar 
dengan menggunakan 
rumus volume prisma 
untuk mengetahui cara 
menemukan ukuran 
alas dan tinggi prisma, 
jika volumenya 
diketahui

• Mintalah siswa untuk 
menuliskan jawaban 
dari hasil penalarannya

Ayo Kita
Menalar

Informasikan 
kepada siswa untuk 
mendikusikannya secara 
klasikal, dimana dalam 
kegiatan ini: Guru 
meminta salah satu 
kelompok yang ada untuk 
mempresentasikan hasil 
penyelesaiannya di depan 
kelas secara bergantian 
salah kelompok siswa 
mempresentasikannya 
jawaban dari hasil 
dikusinya

Ayo Kita
Berbagi

Alternatif penyelesaian
Luas Prisma = luas alas × tinggi = 64 cm3 

Prisma ke- Ukuran alas prisma Tinggi
1
2
3
4
5

-----
-----

Penyelesaian
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Ajaklah siswa untuk 
menerapkan hasil 
diskusinya pada beberapa 
soal yang telas disediakan 
pada buku siswa

Ayo
Kita Selidiki

1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting pada 
kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal Latihan 4.5 untuk dikerjakan di rumah
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Membelajarkan 4.6
Menentukan Volume Limas

1. Sediakan kerangka limas limas padat
2. Siswa dibentuk kelompok kecil siswa (sebanyak 4 – 5 orang) yang memungkinkan 

belajar secara efektif
3. Sediakan juga buku-buku teks lainnya atau ajaklah siswa ke perpustaan atau kalau 

memungkinkan ajalah siswa ke laboratorium komputer ketika kegiatan Ayo Kita 
Bernalar

Masalah 4.6
• Guru memberikan 

gambaran awal tentang 
volume limas yang 
terdapat pada Masalah 
4.6. Siswa diberikan 
beberapa pertanyaan-
pertanyaan tentang 
menemukan rumus 
luas permukaan prisma 
Contoh: 
Coba perhatikan kubus 
pada gambar berikut 
yang keempat diagonal 
ruangnya saling 
berpotongan pada satu 
titik! Terbentuk bangan 
apakah antar sisi dengan 
perpotongan diagonal 
ruang kubus?

Masalah

2a

2a

2a

a

A B

C

O

D

E F

GH

T

2a

2a

2a

A B

CD

E F

GH

T
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• Informasikan tugas 
yang akan mereka 
kerjakan, yaitu akan 
mengamati kerangka 
bangun kubus, bangun 
kubus yang dilengkapi 
dengan diagonal-
diagonal ruang

• Fokus pengamatan 
kegiatan ini adalah 
memperhatikan 
dengan teliti pada 
bangun kubus, 
diagonal kubus beserta 
bangun limas yang 
terbentuk beserta luas 
alas kubus, tinggi dan 
penurunan volumenya 
pada Tabel 4.5

Ayo
Kita Amati

A B

C
D

E F

GH

2a 2a

2a

A
B

C
D

E F

GH

T

2a
2a

2a

a

A B

C

O

D

E F

GH

T
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Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan dari 
hasil pengamatannya

Contoh Pertanyaan:

Kenapa volume limas 
dapat diperoleh dari 
volume kubus? Bisakah 
dengan cara lain?

Ayo Kita
Menanya??

Informasikan kegiatan 
selanjutnya, yaitu 
memahami sedikit 
informasi yang 
terangkum dama 
contoh soal beserta 
penyelesaiannya. 
Kemudian ajaklah 
siswa untuk menggali 
informasi tentang 
permasalahan yang 
sudah disediakan pada 
buku siswa 

Menggali
Informasi

+=+

A B

CD

O

T

32 cm

42 cm

18 cm

A
B

U

CD

O

T

8 m

4 m

8 m
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Selanjutnya ajaklah 
siswa untuk bernalar 
dengan menggunakan 
rumus volume limas 
untuk mengetahui cara 
menemukan volume 
bangun baru pada kubus 
yang salah satu bangian 
sudutnya dipotong 
membentuk limas.

Mintalah siswa untuk 
menuliskan jawaban dari 
hasil penalarannya.

Ayo Kita
Menalar

Ajaklah siswa untuk 
menerapkan hasil 
diskusinya pada 
beberapa soal yang 
telas disediakan pada 
buku siswa.

Ayo
Kita Selidiki

Diketahui Volume Kubus =(30)3=27000  perhatikan potongan  
limasnya berikut :
Volume Limas 

Volume bangun baru =Volume Kubus - Volume limas
   = 27000 - 4500

volume bangun baru = 22500
jadi, volume bangun baru adalah 22500

Jawaban
Alternatif

30
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• Informasikan 
kepada 
siswa untuk 
mendikusikannya 
dalam 
kelompoknya 
masing-masing, 

• Pantau bagaimana 
mereka 
mengerjakan 
tugasnya dan 
pastikan bahwa 
kalimat-kalimat 
yang digunakan 
sudah sesuai 
dengan kaidah 
budi pekerti yang 
baik

Ayo Kita
Berbagi
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1. Periksalah apakah semua kelompok sudah mencatat hal-hal yang penting 
pada kegiatan kali ini

2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan 
menggunakan rubrik penilaian

3. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 9.6 untuk dikerjakan di 
rumah

A
B

CD

P

E

A 2 cm B

CD

E

G

F

H
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Membelajarkan 4.7

1. Sediakan gambar 
atau benda nyata 
yaitu: Batu, Toples, 
Piramida, dan Lapet

2. Amati dan kenali 
terlebih dahulu 
bagian-bagian 
dari sekolah yang 
berbentuk bangun 
datar sisi datar tidak 
beraturan

3. Pikirkan kelompok-
kelompok kecil 
siswa (4 – 5 orang) 
yang memungkinkan 
belajar secara efektif 

4. Siapkan contoh-
contoh pertanyaan, 
misalnya “bagaimana 
kita menghitung 
volume jeruk? 

5. Identifikasi pula 
bentuk bantuan apa 
yang perlu diberikan 
agar siswa akhirnya 
produktif membuat 
pertanyaan 

75 ml 95 ml

Menaksir Luas Permukaan danVolume  
Bangun Ruang Sisi Datar Tidak Beraturan

• Guru memberikan gambaran awal tentang bangun ruang tidak beraturan yang ada 
kaitannya dalam kehidupan nyata. Siswa diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan 
tentang menyusun suatu objek disusun dengan susunan yang rapi.

Apersepsi
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Jelaskan tugas 
berikutnya, yaitu 
membuat pertanyaan 
(questioning) … kalau 
perlu modelkan salah satu 
pertanyaan 
Sepakati satu atau dua 
pertanyaan dan tuliskan 
di papan, Suruh siswa 
menjalankan rencana 
yang telah disepakati, 
Contoh 
Pertanyaan
Bagaiamana cara 
menentukan luas 
permukaan pada toples 
tersebut? 

Ayo Kita
Menanya??

• Ajaklah siswa untuk 
menemukan benda-
benda disekitarnya, 
misalnya wadah 
air kemasan. 
Kemudian suruhlah 
untuk mencari 
luas permukaan 
dan volumenya 
berdasarkan kegiatan 
Sedikit Informasi

Menggali
Informasi

+=+

Siswa disuruh untuk  
mencari / menemukan 
/membuat 3 contoh yang 
ada dalam kehidupan 
sehari-hari tentang bangun 
ruang.

Ayo Kita
Menalar

Setelah selesai menemukan 3 contoh, 
kirimkan 3 contoh tersebut yang kalian 
dapatkan ke kelompok lain. Usahakan 
satu atau dua orang menemani karya 
itu, dan menjelaskan maksud dari 
karya itu ke kelompok lain.

Ayo Kita
Berbagi
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Dari uraian di atas, 
dapat disimpulkan 
bahwa Luas Permukaan 
Bangun Ruang Sisi 
datar adalah jumlah 
dari seluruh luas sisi 
Bangun Ruang tersebut. 
Sedangkan Banyaknya 
susunan Kubus yang 
membentuk balok dapat 
dipandang sebagai 
volume Balok.

Merangkum

Sehubungan dengan 
kegiatan Projek pada 
buku siswa, maka 
hal-hal yang perlu 
dilakukan oleh Guru 
adalah sebagai berikut:

Tugas
   Projek

1. Ajak mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang sudah dilalui
2. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 

rubrik penilaian
3. Tempelkan karya siswa pada papan pajangan
4. Jika dipandang perlu, berilah siswa soal latihan 9.7 untuk dikerjakan di rumah
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Contoh Rangkuman
	Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar: 

a. Jaring-jaring Kubus atau Balok adalah bangun datar yang jika dilipat pada 
ruduk-rusaknya akan membentuk bangun ruang kubus atau balok

b. Rumus Luas Permukaan Balok adalah: 

 L = 2(p × t) + 2 (p ×l) + 2(l × t), dengan p panjang balok,  
l lebar balok dan t tinggi balok

c. Rumus Permukaan Kubus adalah: 

 L = 6s2, dengan s adalah panjang rusuk

d. Rumus Permukaan Prisma adalah:

 L = 2 × La + (Ka × t), dengan La Luas alas, Ka = Keliling alas,  
dan t = tinggi Prisma.

e. Rumus Permukaan Limas adalah:

 L = La + ∑Ls, dengan La Luas alas dan ∑Ls = Jumlah Luas Sisi-sisinya

	Volume Bangun Ruang Sisi Datar:

1. Rumus Volume Balok adalah V = p × l × t,  
dengan p panjang balok, l lebar balok dan t tinggi balok

2. Rumus Volume Kubus adalah V = s × s× s = s3,  
dengan s adalah panjang rusuk

3. Rumus Volume Prisma adalah L = La × t,  
dengan La Luas alas dan t tinggi Prisma

4. Rumus Volume Limas adalah L =  ×La × t,  
dengan La Luas alas dan t tinggi Limas

Merangkum
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Guru memberikan uji 
kompetensi pada siswa. 
Guru menyuruh siswa 
mengerjakan soal yang 
sudah disediakan pada buku 
siswa

Uji
Kompetensi+=+??

A B

F

GH

I
CD

T
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1. Hitunglah luas permukaan :
       a)  Kubus yang panjang rusuknya 7 cm
       b)  Balok dengan p = 8 cm,  l = 5 cm, t = 6 cm
2.  Sebuah limas tingginya 36 cm dan tinggi rusuk tegaknya 39 cm. Jika alasnya 

berbentuk persegi maka tentukan: 
a. keliling persegi 
b. luas permukaan limas
 

 
 
 

3. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. Jika jaring-jaring tersebut 
dibuat menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan tinggi 
balok tersebut.

4. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 
cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut.

5. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan 
tinggi 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3, 
tentukan lebar akuarium tersebut.

6. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 26 
cm dan salah satu sisi penyikunya 10 cm. Jika Luas permkaan prisma 960 
cm2, maka tentukan Volume prisma tersebut.

7. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah  p : l : t = 5 : 2 
: 1, jika luas permukaan balok 306 cm2, maka tentukan:

 a.   ukuran panjang, lebar dan tinggi balok

 b.   besar volume balok tersebut.

 

36 

A B 

C D 

T 

Q 

 

36 

D 

 
39 

Soal Pengayaan+=+??
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8.  Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. kemudian rusuk-rusuk 
diperpanjang menjadi 10 cm, tentukan besar perubahan volume kubus 
tersebut.

9. Sebuah kubus mempunyai volume 729 cm3. Jika panjang rusuk kubus 
diperbesar menjadi 3 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus 
yang baru.

10. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 

cm. Jika panjang balok diperpanjang 
5
6

kali, dan tinggi balok diperkecil 
6
5

kali, maka hitunglah besar perubahan volume balok tersebut.
11. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 

masing-masing 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Tinggi prisma adalah 12 cm. Jika 
sisi-sisi alasnya diperbesar menjadi 12 cm dan 16 cm, dan 20 cm, tentukan 
besar perubahan volume prisma!

12. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 

10 cm dan lebar 8 cm. Tinggi limas adalah 15 cm. Jika sisi-sisi alasnya 

diperbesar 
2
11 kali, tentukan besar perubahan volume limas tersebut.

13. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-
diagonalnya 10 cm dan 15 cm. Tinggi limas adalah 18 cm. Jika diagonal-
diagonal alas maupun tingginya diperbesar 3 kali, maka tentukan 
perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar.

14. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan 
tinggi berturut-turut 60 cm, 36 cm, dan 45 cm. Jika akuarium tersebut diisi 
air sebanyak 

4
3

bagian,  maka tentukan volume air tersebut.
15. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 50 cm 

x 50 cm x 100 cm. Jika bak itu diisi air yang mengalir dengan debit 4 liter/
menit, maka tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga 
penuh.

16. Eka membuat model balok padat yang terbuat dari bahan Gipsum dengan 
luas alas 200 cm2 dan tingginya 9 cm. Harga Gipsum per liter adalah 
Rp15.000,00. Berapa rupiah minimal uang Eka yang harus dikeluarkan 
untuk membuat model balok?
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17. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm x 8 dm x 6 dm berisi 
air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang 
luas alasnya 96 dm2 dan tingginya 9 dm. Berapa dm tinggi air pada kaleng 
berbentuk prisma?

18. Diketahui sebuah bak berbentuk balok yang terisi penuh dengan air. Bak 
tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang mampu 
menyedot air 0,7 liter per detik. Dalam waktu 30 menit bak dapat dikosongkan 
tanpa sisa. Jika luas alas bak adalah 10.500 cm2. Berapa tinggi bak tersebut?

19. A B C D E F G H M L O N Diketahui sebuah persegi panjang 
ABCD dan empat buah persegi ADEF, CDHG, BCLM, ABNO seperti pada 
gambar. Jika keliling ABCD adalah 24 cm dan total luas keempat persegi ini 
adalah 180 cm2. Berapakah luas persegi panjang ABCD?

20. Sebuah limas dan prisma segidelapan beraturan berada di dalam kubus yang 
alasnya saling berimpitan, seperti terlihat pada gambar berikut. Jika panjang 
rusuk kubus 1 satuan, maka tenukan volume prisma di luar limas.

 

A

B C

D

EF

G

H

M L

O

N
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  5
Perbandingan

1. Memahami konsep 
perbandingan dengan 
menggunakan tabel, 
gra k, dan persamaan.

2. Menggunakan konsep 
perbandingan untuk 
menyelesaikan 
masalah nyata dengan 
menggunakan tabel, 
gra k, dan persamaan.

3. Menyelesaikan 
permasalahan dengan 
menaksir besaran 
yang tidak diketahui 
menggunakan gra k, 
aljabar, dan aritmetika.

K
D

ompetensi
asar

• Perbandingan senilai
• perbandingan berbalik 

nilai 

ata KunciK

1. Menggunakan tabel, gra k, dan persamaan untuk memahami konsep perbandingan senilai 
dan berbalik nilai.

2. Menyelesaikan masalah perbandingan dengan menggunakan tabel, gra k, dan persamaan.
3. Menaksir besaran yang belum diketahui dengan menggunakan gra k, aljabar, dan 

aritmetika.

P
B

engalaman
elajar

Hubungan antara ukuran dari gigi dengan 
secepatannya adalah  perbandingan berbalik nilai. Dari gambar 
di  atas, gir A memiliki gigi dua kali lipat dari gigi yang dimiliki 
oleh gir B. Sehingga, jika gir A berputar satu kali, gir B akan 
berputar dua kali.

Misalkan gir A memiliki gigi tiga kali dari gir B, maka jika 
A berputar satu putaran, maka gir B berputar tiga putaran. Jika 
gir A memiliki gigi empat kali lebih banyak dari gir B, maka A 
akan berputar satu kali apabila B berputar empat kali.

Nah, dua fakta di atas merupakan contoh dari situasi 
perbandingan yang sering kita jumpai. Nilai pi (π) pada 
permasalahan lingkaran dan gir pada sepeda.

Materi pada bab ini, kalian akan mengetahui penggunaan 
tabel, gra k, dan persamaan dalam menyelesaikan permasalahan 

perbandingan senilai maupun berbalik nilai.
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P
K

eta
onsep

PerbandinganPerbandingan

Perbandingan
Senilai

Perbandingan
Senilai

ditunjukan oleh

Perbandingan
Berbalik Nilai
Perbandingan
Berbalik Nilai
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P
K

eta
onsep

PerbandinganPerbandingan

Perbandingan
Senilai

Perbandingan
Senilai

ditunjukan oleh

Perbandingan
Berbalik Nilai
Perbandingan
Berbalik Nilai

133

Perbandingan
Dalam Hukum Ohm

Georg Simon Ohm (16 Maret 1789 – 
6 Juli 1854) adalah seorang  sikawan 
Jerman yang banyak mengemukakan 
teori di bidang elektrisitas. Karyanya 
yang paling dikenal adalah teori 
mengenai hubungan antara aliran 
listrik, tegangan, dan tahanan konduktor 
di dalam sirkuit, yang umum disebut 
Hukum Ohm.

Hukum Ohm adalah suatu pernyataan 
bahwa besar arus listrik yang mengalir 
melalui sebuah penghantar selalu 
berbanding lurus dengan beda potensial 
yang diterapkan kepadanya. Sebuah 
benda penghantar dikatakan mematuhi 
hukum Ohm apabila nilai resistansinya 
tidak bergantung terhadap besar beda 
potensial yang dikenakan kepadanya.

Secara matematis hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan:

V = I × R

Persamaan di atas terlihat jelas bahwa hubungan tegangan (V) dan kuat arus (I) adalah 
perbandingan senilai. Semakin besar kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian, 
maka semakin besar pula beda potensial pada rangkaian tersebut.

Hukum ini oleh Georg Simon Ohm, pada tahun 1825 dipublikasikan pada sebuah paper 
yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. 
(Sumber: www.id.wikipedia.org)

Apa hikmah yang dapat kita ambil dari biografi  Ohm?

1. Orang yang ingin memahami sains harus memahami matematika, sehingga akan 
dapat menjabarkan pemahamannya dalam bentuk matematis yang memudahkan. 
Apa gunanya kita bisa matematika tetapi tidak memahami keteraturan alam?

2. Matematika memang bisa berjalan sendiri tanpa sains, tetapi tanpa sains, matematik 
akan kehilangan tujuan selain dari kesenangan untuk mengolah logika dan pikiran. 
Matematika akan menjadi bermakna ketika matematika dapat menjadi alat bantu 
untuk mengutarakan konsep-konsep dan keteraturan alam ini.

3. Sains tidak mungkin berjalan tanpa matematika, karena konsep tentang alam ini 
tidak akan bisa diutarakan dan dimanfaatkan dengan baik tanpa matematika.

Georg Simon Ohm 
(16 Maret 1789 – 6 Juli 1854) 

367
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Membelajarkan 5.1
Memahami Perbandingan Senilai

1. Amati dan kenali 
terlebih dahulu 
beberapa contoh konsep 
perbandingan senilai 
dan perbandingan 
berbalik nilai dalam 
kehidupan nyata, seperti 
hubungan jarak tempuh 
dan banyak pertamax 
yang dibutuhkan.

2. Buat siswa menjadi 
kelompk berpasang-
pasangan untuk 
mempermudah 
pengamatan guru

3. Identifikasi pula bentuk 
bantuan apa yang 
perlu diberikan agar 
siswa akhirnya mampu 
bernalar

4. Sediakan lembar 
kertas HVS untuk hasil 
kerja siswa (proyek) 
dan milimeter block 
(kertas berpetak) untuk 
membuat grafik

5. Siapkan Buku 
matematika atau buku 
mata pelajaran lainnya 
dan sumber-sumber dari 
internet.

Ajak siswa untuk mengamati cerita Tukang Bangunan sebagai apersepsi. Suruh siswa 
menyelesaikan masalah yang ada dalam cerita. Ingatkan kembali materi perbandingan 
yang dipelajari di kelas VII.

Apersepsi



369MATEMATIKA

 

Ajak siswa untuk mengamati masalah yang disajikan 
dalam bentuk Tabel 5.1. Suruh siswa  untuk 
memperhatikan masing-masing kolom pada Tabel 5.1. 
Minta siswa mengamati Tabel 5.1 yang menunjukkan 
banyak pertamax dan jarak yang ditempuh. Minta siswa 
untuk memberikan contoh perbandingan senilai lainnya.

Ayo
Kita Amati

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan pada buku siswa.

Ajak siswa untuk 
membuat pertanyaan yang 
mungkin ingin ditanyakan. 
Pertanyaan yang mungkin 
muncul, misalnya 
“Berapakah uang yang 
dikeluarkan jika membeli 
14 liter pertamax?” 
Tanyakan kepada siswa 
tentang rasio setiap kolom 
pada Tabel 5.1.

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk 
mengetahui lebih jauh 
tentang hubungan 
banyaknya pertamax dan 
jarak yang ditempuh dan 
perbandingan senilai.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk menalar 
dengan menjawab 
pertanyaan yang disediakan.

1. Pernyataan yang tidak 
berkaitan dengan 
perbandingan senilai 
adalah c). Berdasarkan 
tabel pertamax dengan 
jarak tempuh motor 
dapat diketahui bahwa 
hasil kali banyak 
pertamax dan jarak 
tempuh setiap kolom 
berbeda.

2. Senilai yang dimaksud 
dalam perbandingan 
senilai adalah rasio 
nilai variabel yang 
satu dengan variabel 
yang lain memiliki 
nilai yang sama, yakni 
menghasilkan suatu 
konstanta.

3. rasio kedua variabel 
pada perbandingan 
senilai adalah sama.

 Ajak siswa 
memperhatikan contoh 
untuk penerapan 
perbandingan senilai.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk mengamati penerapan 
perbandingan senilai dengan menggunakan 
persamaan. Ingatkan siswa tentang persamaan  
garis lurus.
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Minta siswa untuk 
memasukan petanyaan 
terkait tentang  
perbandingan senilai

Ayo Kita
Menanya??
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Ajak siswa melukis 
grafik perbandingan 
senilai. Suruh siswa 
memperhatikan 
bagaimana cara 
menentukan grafik 
perbandingan senilai 
berdasarkan masalah  
yang diketahui.

Menggali
Informasi

+=+
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Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan 
siswa, soal Latihan 5.1 ini 
bisa dijadikan pekerjaan 
rumah atau sebagai tugas 
akhir pekan.

Latihan 5.1 ini terdapat 
masalah-masalah yang 
menggunakan pola.

Latihan
!?!?

1. Periksalah apakah semua siswa sudah memahami persamaan dan grafik yang 
dibentuk oleh perbandingan senilai

2. Periksa jawaban siswa atas soal latihan yang dikerjakan.

3. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil penalaran siswa dengan menggunakan 
rubrik penilaian

4. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari yang 
dipelajarinya
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Membelajarkan 5.2
Memahami Perbandingan Berbalik Nilai

Ajak siswa untuk mengamati masalah perbandingan 
berbalik nilai yang disajikan dalam bentuk Tabel 5.3. 
Minta siswa untuk memperhatikan masing-masing 
kolom pada tabel. Minta siswa mengamati Tabel 
5.3 yang menunjukkan kecepatan dan waktu yang 
ditempuh. Minta siswa untuk memberikan contoh 
perbandingan senilai lainnya.

Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan pada buku siswa.
Ajak siswa untuk membuat 
pertanyaan yang mungkin 
ingin ditanyakan. Pertanyaan 
yang mungkin muncul, 
misalnya “Berapakah 
waktu yang ditempuh 
jika kecepatan rata-rata 
pengendara adalah 50 km/
jam?” Tanyakan kepada 
siswa tentang hasil kali 
setiap kolom pada tabel.

Ayo Kita
Menanya??

1. Amati dan kenali 
terlebih dahulu 
beberapa contoh 
konsep perbandingan 
berbalik nilai dalam 
kehidupan nyata, 
seperti: seperti 
hubungan waktu dan 
kecepatan, banyak 
pekerja dan waktu 
penyelesaian, dan 
sebagainya.

2. Buat siswa menjadi 
kelompk berpasang-
pasangan untuk 
mempermudah 
pengamatan guru.
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Ajak siswa untuk menalar 
dengan menjawab per 
tanyaan yang disediakan.

1. Nilai  akan semakin 
menurun jika nilai  
mengalami kenaikan. 
Dengan syarat nilai , 
dan adalah bilangan 
bulat asli.

2. Nilai  akan semakin 
menurun jika nilai  
mengalami kenaikan.

3. Grafik yang terbentuk 
dari perbandingan 
berbalik nilai berupa 
kurva lengkung yang 
tidak melalui titik asal 
dan tidak memotong 
sumbu koordinat.

Untuk lebih jelasnya, ajak 
siswa memperhatikan 
contoh penerapannya.

Ayo Kita
Menalar

Ajak siswa untuk 
mengetahui lebih jauh 
tentang hubungan 
banyaknya pertamax dan 
jarak yang ditempuh dan 
perbandingan berbalik nilai.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami Tabel 5.4 mengenai grafik 
perbandungan berbalik nilai
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Ajak siswa untuk mengamati dan memahami Contoh 5.7 dan 5.8  terkait aplikasi 
perbandingan terbalik nilai dan penyelesaian nya dengan menggunakan persamaan 
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Sebagai tugas tambahan 
yang wajib dikerjakan siswa, 
soal Latihan 5.2 ini bisa 
dijadikan pekerjaan rumah 
atau sebagai tugas akhir 
pekan.

Latihan 5.2 ini terdapat 
masalah-masalah yang 
menggunakan pola.

Latihan
!?!?
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1. Periksalah apakah semua siswa sudah memahami persamaan dan grafik yang 
dibentuk oleh perbandingan berbalik nilai.

2. Periksa jawaban siswa atas soal latihan yang dikerjakan.
3. Berikan penilaian terhadap proses dan hasil penalaran siswa dengan menggunakan 

rubrik penilaian
4. Mintalah siswa untuk melakukan refleksi dan menuliskan hal penting dari yang 

dipelajarinya

Dalam Latihan 5.2 
soal No.5 terdapat soal 
terbuka (open solution) 
minta siswa supaya lebih 
menggali informasi yang 
di sajikan grafik. Sehinga 
siswa dapat menemukan 
jawaban lebih dari satu 
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1. Identifikasi pula bentuk 
bantuan apa yang 
perlu diberikan agar 
siswa akhirnya mampu 
menyelesaikan Tugas 
Projek 5.

2. Sediakan buku 
matematika, buku 
mata pelajaran 
lainnya, atau internet 
untuk memperlancar 
penyelesaian Tugas 
Projek 5 siswa.

3. Bimbing siswa 
dalam menyiapkan 
Tugas Projek 5, cek 
alat dan bahan yang 
harus disiapkan 
siswa. Bacakan 
petunjuk seperlunya 
untuk memperjelas 
tugas yang perlu 
dilakukan siswa dalam 
menyelesaikan Tugas 
Projek 5.

Tugas
   Projek
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan untuk 
merangkum bab ini. Beri 
penguatan kepada siswa 
tentang pembelajaran 
yang dilakukan 
sebelumnya.

Merangkum
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Gunakan Uji Kompetensi 5 
untuk menilai kemampuan 
siswa pada pembelajaran 
sebelumnya. Suruh siswa 
untuk melihat kembali 
pelajaran sebelumnya.

Uji
Kompetensi+=+??
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1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Waktu (s)

Jarak dari Detektor Gerak
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1. Ahmad membeli 7 liter bensin dan ia harus membayar Rp31.500,00. Berapa liter 
bensin yang didapat seandainya ia membayar Rp58.500,00

 
2. Sebuah gedung panjangnya 325 m dan lebarnya 175 m akan di gambar di atas kertas 

berukuran 140 cm × 26 cm. Berapakah skala maksimum yang diperlukan?
 
3. Setiap anak menhabiskan 3 buah permen dakam 6 menit. berapa banyak waktu yang 

di butuhkan 100 anak untuk menhabiskan 100 buah perment?
 
4. Dua kodi baju harganya Rp3.000.000,00, maka harga 1 lusin baju adalah…
 
5. Seoang kontraktor dapat menyelesaikan sebuah gedung dalam waktu 4 bulan dengan 

pekerja yang berjumlah 90 orang. Jika kontraktor itu ingin pekerjaan itu selesai 
dalam waktu 3 bulan, berapa orang pekerja lagi yang diperlukan?

 
6. Dalam suatu lomba balap sepeda, seorang peserta dapat mencapai finis dengan 

kecepatan 15 km/jam dalam waktu 7 2
1  jam. Setelah 3 jam berjalan ia istirahat 

selama 45 menit. Berapa kecepatan rat-rata yang harus ia perlukan agar dapat sampai 
di finish sesuai waktu yang ditentukan?

  
7. Dalam suatu gerak jalan, seorang peserta berjalan dengan kecepatan 6 km/jam agar 

ke garis finish dalam waktu 5 jam. Setelah 2 jam berjalan, ia berhenti selama 30 
menit karena mengalami kejang otot. Agar ia sampai di garis finish sesuai rencana 
semula, berapakah kecepatannya yang di perlukan?

 

8. Suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis 
dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, berapa lama persediaan 
makanan tersebut akan habis?

 
 
 

Soal Pengayaan+=+??
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9. Tujuh orang tukang kayu dalam waktu 5 jam menghasilkan 6 papan tulis. Dalam 
waktu 1 jam papan tulis yang dihasilkan oleh seorang tukang kayu adalah …

10. Lengkapi tabel berikut

x -30 -25 -20 -10

y

a. Lukiskan grafik dari tabel di atas dengan menggunakan skala 1 cm mewakili 5 
satuan pada masing-masing koordinat.

b. Tentukan persamaan yang dari tabel tersebut.

11. Upah seorang buruh, w, berbanding lurus terhadap jumlah jam lama dia bekerja, h. 
Jika Rp820.000,00 yang dia peroleh selama 8 jam, berapakah upah yang dia peroleh 
jika bekerja selama 30 jam?

12. Untuk mengisi bak air, jika hanya menggunakan pipa K memerlukan waktu 40 
menit, pipa L saja 60 menit, dan jika menggunakan pipa K, L, dan M sekaligus 
memerlukan waktu 18 menit. Berapakah waktu yang diperlukan jika hanya 
menggunakan pipa M saja?

13. Persediaan 96 kg beras cukup untuk 96 orang selama 16 hari. Berapak kg beras yang 
diperlukan untuk 12 orang selama 24 hari?

14. Pada hari Minggu, jumlah uang Tora dan Ani berbanding 3 : 1. Pada hari Senin, tora 
memberi uang sejumlah Rp50.000,00 kepada Ani. Sekarang perbandingan jumlah 
uang Tora dan Ani menjadi 1 : 2. Jumlah uang Tora dan uang Ani pada hari Minggu 
adalah ….
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian
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Bab  6
Peluang

1. Menemukan peluang 
empirik dan teoretik 
dari data luaran 
(output) yang mungkin 
diperoleh berdasarkan 
sekelompok data.

2. Melakukan percobaan 
untuk menemukan 
peluang empirik dari 
masalah nyata serta 
membandingkannya
dengan peluang 
teoretik.

K
D

ompetensi
asar

• Peluang
• Kejadian
• Ruang sampel

ata KunciK

1. Memahami peluang teoretik dari data luaran (output) yang mungkin diperoleh dari 
sekelompok data.

2. Melakukan percobaan untuk mengetahui peluang empirik dari suatu kejadian.

3. Membandingkan peluang empirik suatu percobaan dengan peluang teoretiknya.

P
B

engalaman
elajar

Teori peluang awalnya lahir dari masalah peluang 
memenangkan permainan judi. Dalam perkembangannya 
teori peluang menjadi cabang dari ilmu matematika yang 
digunakan sacara luas. Teori peluang banyak digunakan 
dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, insdustri, politik, dan 
lain-lain.
Perusahaan asuransi jiwa menggunakan peluang untuk 
menaksir berapa lama seseorang mungkin hidup. Dokter 
menggunakan peluang untuk memprediksi besar-kecilnya 
kesuksesan suatu metode pengobatan. Ahli meteorologi 
menggunakan peluang untuk memperkirakan kondisi cuaca. 
Dalam dunia politik teori peluang juga digunakan untuk 
memprediksi hasil-hasil sebelum pemilihan umum. Peluang 
juga digunakan PLN untuk merencanakan pengembangan 
sistem pembangkit listrik dalam menghadapi perkembangan 
beban listrik di masa depan.
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P
K
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onsep

PeluangPeluang

Peluang TeoretikPeluang Teoretik Peluang EmpirikPeluang Empirik
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P
K

eta
onsep

PeluangPeluang

Peluang TeoretikPeluang Teoretik Peluang EmpirikPeluang Empirik

155

Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 
1623 di perancis. Dia lahir di keluarga 
kaya raya. Ayahnya adalah penasehat 
kerajaan yang kemudian diangkat 
sebagai presiden organisasi the Court 
of Aids di kota Clermont Sejak usia 
empat tahun Pascal telah kehilangan 
ibunya. Pascal dikenal sebagai seorang 
anak yang cerdas walaupun ia tidak 
menempuh pendidikan di sekolah 
formal. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa 
menciptakan sebuah mesin penghitung 
untuk membantu pekerjaan ayahnya. 
Karya-karyanya terus bertambah mulai 
dari merancang bangunan segienam 
(hexagram), menemukan prinsip kerja 
barometer, sistem kerja arloji, hingga 
ikut terlibat dalam pembuatan sistem 

transportasi bawah tanah kota Paris.

Blaise Pascal banyak menuliskan karya di bidang matematiak, diantaranya adalah 
teori peluang.Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Pada tahun 
1654, seorang penjudi yang bernama Chevalier de Mere menemukan masalah tentang 
perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi dia meminta Pascal untuk menganalisis 
masalah kekalahan perjudiannya. Pascal menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan 
pernah berpihak  kepada pemain judi. Artinya peluang seorang pemain judi untuk kalah 
jauh lebih besar daripada peluang menang. Dia juga  mendiskusikan masalah peluang 
dengan matematikawan terkenal yang lain yaitu Pierre de Fermat (1601-1665). Mereka 
berdiskusi pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober melalui 7 buah surat yang 
ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk asal kejadian dari teori 
peluang.

Dari sedikit cerita di atas dapat kita ambil beberapa pelajaran diantaranya :

1. Dimanapun kita dilahirkan, baik dalam keluarga sederhana maupun kaya, harus 
tetap giat belajar.

2. Di dalam kehidupan masyarakat terkadang kita menemui hal-hal yang dipandang 
negatif dan bahkan dilarang dalam agama. Sebagai generasi penerus bangsa tidak 
ada salahnya jika kita mencoba menguak penyebabnya. Dengan mengamati dan 
mempelajarinya secara mendalam seperti halnya Pascal, akhirnya kita akan tahu 
mengapa permainan judi adalah tidak baik.

Blaise Pascal
(1623-1662 M)

391
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Membelajarkan 6.1
Memahami Peluang Teoretik

Ajak siswa untuk menyimak pengenalan materi peluang yang disajikan dalam buku 
siswa.
Tujuan dari bacaan tersebut untuk mengenalkan tentang peluang subjektif serta peluang 
teoretik.

Berikut asumsi untuk 
peluang teoretik.
1. Titik sampelnya 

saling bebas 
(mutuallyexclusive) 
artinya terjadinya 
hasil suatu titik 
sampel tunggal tidak 
berpengaruh terhadap 
titik sampel tunggal 
lainnya.

2. Asas keadilan (equally 
likely) artinya setiap 
titik sampel mempunyai 
peluang yang sama 
untuk terjadi. Misal 
pada suatu koin, setiap 
sisi mempunyai peluang 
sama untuk terjadi yaitu 

 , sedangkan pada dadu 
masing-masing sisinya 
mempunyai peluang 
sama yaitu .

3. Eksperimen acak 
(random experiment) 
artinya eksperimen 
dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang 
bukan tertentu. Misal 
dalam pengetosan koin, 
tidak boleh disengaja 
untuk mendapat hasil 
Angka, dengan kata lain 
peluang hasil A dan G 
sama.



393MATEMATIKA

Minta siswa untuk 
memahami pengertian dan 
rumus peluang teoretik, 
kemudian mengamati  
Tabel 6.1 tentang contoh 
peluang teoretik dari 
eksperimen koin dan 
eksperimen dadu. 

Ayo
Kita Amati
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Minta siswa menulis 
pertanyaan berdasarkan 
cerita pembukaan dan 
kegiatan pengamatan  
Tabel 6.1.

Contoh pertanyaan:

1. Apakah hubungan 
antara peluang teoretik 
dengan peluang 
empirik?

2. Bagaimana peluang 
teoretik untuk kejadian 
selain satu koin atau 
satu dadu?

Ayo Kita
Menanya??

Ajak siswa untuk menggali 
informasi  yang diarahkan 
pada buku siswa tentang 
menentukan ruang sampel 
suatu ekperimen.

Ajak siswa untuk 
memahami cara menentukan 
ruang sampel dari satu koin 
dan dua koin dengan cara 
diagram pohon dan tabel. 
Sedian koin sebenarnya 
untuk diperagakan di depan 
kelas.

Menggali
Informasi

+=+
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Ajak siswa untuk 
memahami makna titik 
sampel dari pelemparan 
dua koin.

Ajak siswa untuk 
memahami cara 
menentukan ruang 
sampel dari tiga koin 
dengan cara diagram 
pohon dan cara tabel. 
Ajak Minta siswa 
melengkapi bagian pada 
diagram pohon dan 
tabel yang masih belum 
lengkap. Minta siswa 
untuk menyebutkan 
makna titik sampel 
tertentu pada ruang 
sampel tiga koin.
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Minta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan pada kegiatan 
Ayo Kita Menalar pada 
buku siswa halaman 160

Ayo Kita
Menalar

Berikan kesempatan kepada 
kelompok yang ingin 
mempresentasikan hasil 
jawaban pada kegiatan 
menalar. Presentasi 
dilakukan di depan kelas 
dengan guru sebagai 
moderator.

Ayo Kita
Berbagi

2.Tidak mungkin, karena 
   Kejadian adalah subset 
   atau bagian dari ruang 
   sampel
3. Ada. Ketika kejadiannya 
   memuat semua titik      
   sampel pada  ruang 
   sampel.
4. 0
5. 0 ≤ Peluang suatu 
    kejadian ≥ 1

1 2 3 4 5 6
AA AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AA6
AG AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6
GA GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 GA6
GG GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6

1 2 3 4 5 6
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6

Dua koin (berbeda warna) satu dadu

1.Satu dadu = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
   Dua dadu (berbeda warna)
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1. Ajak siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.

2. Ajak siswa untuk memberikan usulan perbaikan pembelajaran.

3. Berikan soal latihan untuk dikerjakan di rumah 

Menu masakan Restoran Bang Torik
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Membelajarkan 6.2

Membandingkan Peluang Empirik dan Teoretik

Sebelum Kegiatan 6.2, perkirakan banyaknya kelompok yang akan dibuat. Banyak 
anggota kelompok kurang lebih 4-5 siswa (Guru bisa menentukan sendiri sesuai 
kondisi siswa di kelas). Kemudian, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran memperkenalkan Peluang empirik.

Alat dan bahannya sebagai berikut:
a. 1 koin × banyak kelompok yang akan dibentuk.
b. 1 dadu × banyak kelompok yang akan dibentuk. (gunakan dadu yang ditempeli 

dengan bilangan 1 sampai 6)
c. 3 kelereng dengan warna kuning, putih, hitam × banyak kelompok yang 

akan dibentuk. (Jika tidak ada kelereng bisa diganti dengan benda lain yang 
seukuran dengan kelereng, kemudia diwarnai sesuai dengan warna kuning, 
hitang, dan putih).

Catatan : 

Agar hasil yang didapat dalam kegiatan percobaan menentukan peluang empirik menghasilkan nilai yang 
diharapkan (mendekati peluang teoretik), sebaiknya guru lebih dahulu menguji kehomogenan koin, dadu, 
kelereng, atau benda lain yang akan digunakan dalam percobaan.
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Minta siswa untuk 
memahami percobaan 
pada kegiatan pengamatan 
serta mengamati Tabel 6.2 
pada buku siswa. Tujuan 
pengamatan adalah siswa 
mengatahui teori dan contoh 
peluang empirik.

Jika kita amati Gambar 
6.2 nilai peluang empirik 
mendekat pada suatu garis 
konstan yang nilainya yaitu  

 atau  .

Ayo
Kita Amati
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Ajak siswa untuk 
memahami rumus 
peluang empirk atau 
frekuensi relatif.

Ajak siswa untuk 
memahami Gambar 
6.1 tentang grafik pelu-
ang empirik percobaan 
penggelindingan dadu. 
Peluang empirik tersebut 
mendekati suatu nilai 
yaitu atau .
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Minta siswa untuk 
menuliskan pertanyaan 
berdasarkan kegiatan 
mengamati.
Alternatif pertanyaan:
1. Apakah peluang empirik 

itu?
2. Apa beda antara peluang 

empirik dengan peluang 
teoretik?

3. Apa hubungan antara 
peluang empirik dengan 
peluang teoretik?

Ayo Kita
Menanya??

Suruh siswa memberikan 
dugaannya, dengan 
menjawab pertanyan pada 
buku siswa.
Alternatifjawaban (dugaan 
yang diharapkan):
1. 25 kali
2. 20 kali
3. 30 kali

Menggali
Informasi

+=+

Ajak siswa menyelidiki dugaannya dengan melakukan percobaan sesuai panduan 
yang terdapat pada buku siswa. Tujuan penyelidikan adalah untuk melatih siswa 
menentukan peluang empirik suatu percobaan.

Jika hasil yang didapat belum terlihat mendekati dengan nilai peluang, ajak siswa 
untuk melakukan percobaan lebih banyak (dua atau tiga kali dari percobaan awal). 
Tujuannya agar siswa lebih mudah untuk menentukan hubungan antara peluang 
teoretik dengan peluang empirik. Jika memang setelah pengulangan masih belum 
nampak hubungannya, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil percobaan 
tersebut.
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Setelah siswa menyelidiki 
peluang empirik, 
Minta siswa mejawab 
pertanyaanpada kegiatan 
Ayo Kita Menalar untuk 
mengetahui kemampuan 
menalar siswa.

Ayo Kita
Menalar
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Minta siswa untuk mepresentasikan hasil dari 
kegiatan penyelidikan dan menjawab pertanyaan 
menalar. Jika memungkinkan, suruh siswa membuat 
diagram peluang empiriknya.

Agar ada pembanding, sebaiknya kelompok yang 
mempresentasikan lebih dari satu kelompoksebagai 
pembanding.

Ayo Kita
Berbagi

Alternatif jawaban:
1. a.

b. 

c.  
 
Kolom hubungan 
yang disediakan 
pada kegiatan 
menalar, diharapkan 
untuk menhasilkan 
kesimpulan “nilai 
peluang empirik 
ketiga percobaan 
mendekati nilai 
peluang teoretiknya 
masing-masing”.

 Untuk percobaan 
yang mendapatkan 
hasil yang diluar 
harapan, guru bisa 
mengevaluasi pada 
akhir pembelajaran.

2. Iya (ketika percobaan 
benar)

3. Iya (ketika percobaan 
benar)

4. Semakin sama. Semakin 
banyak percobaan 
yang dilakukan maka 
kejadian yang diamati 
semakin mendekati 
peluang teoretiknya. 
(minta siswa untuk 
menunjukkan hasil 
pehitungannya. 
Agar mudah terlihat 
kedekatan nilainya, 
sebaiknya siswa 
menampilkan nilai 
peluang empirik dan 
teoretiknya dalam 
bentuk bilangan 
desimal).

Jawaban
Alternatif
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Minta siswa untuk 
mengerjakan Tugas 
Projek 6.2



406   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

Alternatif Rangkuman:
1. Langkah 1: 

Menentukan 
banyaknya semua 
titik sampel dengan 
menggunakan 
prinsip dasar 
perhitungan ruang 
sampel.
Langkah 2: 
Mendaftar semua 
titik sampel 
menggunakan 
diagram pohon atau 
grafik

2. Langkah 1: 
Mendaftar ruang 
sampel.
Langkah 2: 
Mendaftar semua 
titik sampel yang 
memenuhi kejadian 
yang dimaksud.
Langkah 3: 
Memasukkan pada 
rumus peluang 
teoretik.

3. 
4. Semakin percobaan 

yang dilakukan, nilai 
peluang empiriknya 
semakin mendekati 
nilai peluang 
teoretiknya.

5. Setuju. 
Nilai yang berkaitan 
dengan kehidupan 
sehari-hari adalah 
“Semakin banyak 
kita mencoba maka 
kesempatan kita 
untuk berhasil juga 
semakin besar. Tidak 
mudah putus asa 
dan tidak mudah 
menyerah”

Jawaban
Alternatif

Ajak siswa untuk membuat 
rangkuman dengan cara menjawab 
pertanyaan pada  buku siswa yang 
mengarah pada rangkuman yang 
ingin didapatkan.

Merangkum
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1. Ajak siswa untuk 
menggali nilai yang 
bisa diambil dalam 
peluang, yaitu tidak 
mudah menyerah. 
Guru melanjutkan 
dengan mengajak 
siswa menyanyikan 
lagu “jangan menyerah 
(D’masiv)” untuk 
menghidupkan suasana 
penutupan. (jika perlu)

2. Berikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
memajang hasil 
karyanya di dinding 
kelas.

3. Ajak siswa melakukan 
refleksi terhadap 
kegiatan pembelajaran.

4. Periksa kesesuaian 
rangkuman yang dibuat 
oleh siswa.

5. Berikan soal tambahan 
untuk dikerjakan di 
rumah (jika perlu).

6. Berikan penilaian 
terhadap hasil karya 
siswa menggunakan 
rubrik penilaian.

7. Minta siswa untuk 
mengerjakan projek 
6 dan / atau 6 di buku 
siswa.
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Latihan soal pemantapan dan pengayaan.
1. Dari 10 kali pengetosan mata uang logam, diperoleh 4 kali muncul gambar.

 a.  Tentukan peluang empirik muncul gambar
 b.  Tentukan peluang empirik muncul angka 

2. Dari 60 kali penggelindingan sebuah dadu, diperoleh 10 kali muncul mata dadu 1, 
12 kali muncul mata dadu 2,  11 kali muncul mata dadu 3, dan 8 kali muncul mata 
dadu 4.

 a.  Tentukan peluang empirikmuncul mata dadu kurang dari 4
 b.  Tentukan peluang empirikmuncul mata dadu lebih dari 4

3. Dadu merah dan kuningdigelindingkan bersama-sama.
a.  Tentukan n(A) jika A adalah kejadian muncul mata dadu 1 pada dadu 

merah dan mata dadu ganjil pada dadu kuning
b.  Sebutkan semua titik sampel kejadian jumlah mata dadu merah dengan 

mata dadu kuning adalah 6
4. Dari penggelindingan sebuah dadu, setiap mata dadu mempunyai peluang yang 

sama untuk muncul. Tentukan:
a. peluang muncul mata dadu 5
b. peluang muncul mata dadu bilangan prima
c. peluang muncul mata dadu kurang dari 4

5. Sebuah kantong berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 5 kelereng biru. 
Kemudian diambil sebuah kelereng dari kantong itu.

 a.  Tentukan peluang terambil kelereng merah
 b.  Tentukan peluang terambil kelereng putih
 c.  Tentukan peluang terambil kelereng biru

6. Peluang muncul angka atau gambar dari pengetosan sebuah mata uang logam 
adalah sama.

 a.  Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 100 kali
 b.  Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 150 kali
 Frekuensi harapan kejadian A yang dilakuak sebanyak n kali, biasanya 

dirumuskan dengan Fh (A) = P(A) × n, P(A) = Peluang kejadian A
7. Sebuah kantong berisi kelereng merah dan putih. Jika peluang terambil kelereng 

merah adalah 1
3

, tentukan

Soal Pengayaan+=+??
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a. frekuensi harapan terambil kelereng merah dari 30 pengambilan
b. frekuensi harapan terambil kelereng putih dari 45 pengambilan

8. Pada eksperimen penggelindingan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu prima 
adalah ....

9. Suatu lomba sepeda hias diikuti peserta sebanyak:
• 10 orang berumur 6 tahun.
• 24 orang berumur 9 tahun
• 16 orang berumur 10 tahun.
Jika lomba tersebut akan memilih satu orang terbaik, berapa peluang yang akan 
terpilih adalah peserta berumur 9 tahun?

10. Pada eksperimen penggelindingan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu 
kelipatan dua adalah ....

11. Daduberwana merah dan putihdigelindingkan secara bersamaan, sebanyak 36 kali. 
Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah .... 

12. Daduberwana biru dan hijaudigelindingkan secara bersamaan, peluang dadu yang 
muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah.... 

13. Jika sebuah dadu digelindingkan berulang-ulang sebanyak 120 kali, maka frekuensi 
harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah ...

14. Di dalam suatu kaleng terdapat 22 kelereng berwarna merah, 20 kelereng berwarna 
putih, dan 24 kelereng berwarna biru. Jika satu kelereng diambil secara acak maka 
nilai kemungkinan terambil kelereng berwarna putih adalah ....

15. Dalam percobaan penggelindingan dadu sebanyak 450 kali, frekuensi harapan 
muncul mata dadu kurang dari 5 adalah ....

16. Dua uang logamdengan warna merah dan putih ditos bersama-sama sebanyak 600 
kali. Peluang muncul dua gambar adalah ....

17. Tiga uang logam berbeda warna dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali. 
Frekuensi harapan munculnya 1 gambar 2 angka adalah ....

18. Buatlah suatu soal tentang eksperimen dua dadu yang jawabanya adalah peluang 

kejadian A = 

19. Buatlah suatu soal tentang eksperimen dua dadu yang jawabanya adalah frekuensi 
harapan kejadian A adalah 1.

20. Kamu adalah manager TIMNAS INDONESIA U-16. Suatu ketika TIMNAS 
bertanding di Final piala ASIA melawan MALAYSIA. Suatu ketika saat pertandingan 
sedang berjalan, pada menit ke 89 TIMNAS mendapatkan hadiah PENALTI. Skor 
sementara adalah 2 – 2. Pemain yang siap menendang adalah EVAN DIMAS, 
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ILHAM, MALDINI, dan MUCHLIS. Seandainya kamu disuruh untuk menentukan 
penendang penalti tersebut, siapakah yang akan kamu tunjuk agar TIMNAS meraih 
kemenangan. Berikut  catatan tendangan  penalty  keempat  pemain   tersebut. 

Nama Penalti (kali) Mavsuk Terblok 
Kiper

Melenceng

Evan Dimas 20 16 2 2
Ilham 18 14 2 2

Maldini 17 12 4 1
Muchlis 15 11 3 1

Alternatif jawaban beberapa soal

1. a. atau  

2. b. 

3. 

4. 

5. b.  

6. a. 50

7. 

8.  atau 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

Jawaban
Alternatif

17. 

18. 

19. Pada eksperimen pengundian dua dadu. Tentukan 
frekuensi harapan kejadian jumlah mata dadu 
kembar. Percobaan tersebut dilakukan sebanyak 6 
kali.

20. Analisis:

Nama Percobaan 
penalti (kali) Masuk

Peluang 
empirik 
Masuk

Evan Dimas 20 16 0.80
Ilham 18 14 0.78
Maldini 17 12 0.71
Muchlis 15 11 0.73

Berdasarkan analisis pada tabel tersebut yang 
mempunyai peluang empirik berhasil memasukkan 
bola tendangan penalti terbesar adalah EVAN 
DIMAS yaitu 0,80. Maka saya sebagai manager 
memilih EVAN DIMAS sebagai penendang penalty 
tersebut. 
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No Aspek Penilaian Capaian Keterangan
1 Keterselesaian Buku 

Siswa
B– Bila Buku Siswa terselesaikan dengan baik

<B–
Bila ada bagian dari Buku Siswa yang tidak 
terselesaikan

2 Portofolio:
a) Uji Kompetensi 
b) Soal dari tempat 

lain
A

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

A–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik

B+
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sedang dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Mudah dan mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sangat Sulit dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

B , B–
Bila memilih soal dari Uji Kompetensi dengan 
kategori  Sulit dan kurang mampu menyelesaikannya 
dengan baik

B+, B, 
B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Sedang dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

A–, B+ , 
B, B–

Bila memilih soal dari Uji Kompetensi 
dengan kategori  Mudah dan kurang mampu 
menyelesaikannya dengan baik

Tugas Projek A Bila Proyek terselesaikan dan manpu 
mempresentasikan dengan Baik

A–, B+, 
B

Bila ada bagian dari Proyek yang tidak terselesaikan 
atau kurang mampu mempresentasikan 

B– Bila Proyek tidak terselesaikan samasekali

Keterangan: -  Nilai KKM = B–

  -  Aspek penilaian Nomor 1 adalah syarat nilai yang       
        harus terpenuhi, sedangkan Aspek penilaian Nomor 2        
        adalah penambahan nilai.

Pedoman 
Penilaian



413MATEMATIKA

Aufmann, R. N., Lockwood, J. S., Nation, R. D., & Clegg, D. K. 2008. Mathematical  
Thinking and Quantitative Reasoning. Houghton Mifflin Company: Boston. 

Barnett, R. A. 1980. Elementary Algebra Structure and Use. America: McGraw-Hill, Inc

Croft, C. 2002. Students’ Integrated Maths Module for Linear Functions 1. OTRNet 
Publication. Wooroloo, Australia. 

Kindt, M., Dekker, T., and Burrill, G. 2006. Algebra rules (Mathematics in Context). 
Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc.

Klerk, J.  2007. Illustrated Maths Dictionary. 4th Ed. Melbourne: Pearson Education 
Australia.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. Moving 
Straight Ahead: Linear Relationship. Connected Mathematics. Boston: 
Perason, Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. What Do 
You Expect? Probability and Expected Value. Connected Mathematics. Boston: 
Perason, Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. Variables 
and Patterns: Introducing Algebra. Connected Mathematics. Boston: Perason, 
Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. Looking 
for Pythagoras: The Pythagorean Theorem. Connected Mathematics. Boston: 
Perason, Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. Samples and 
Populations: Data and Statistics. Connected Mathematics. Boston: Perason, 
Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. Data About 
Us: Statistics. Connected Mathematics. Boston: Perason, Prentice Hall.

Lappan, G., Fey, J. T., Fitzgerald, W. M., Friel, S. N., & Phillips, E. D. 2006. How Likely 
Is It?: Probability. Connected Mathematics. Boston: Perason, Prentice Hall.

DAFTAR PUSTAKA



414   Buku Guru Kelas VIII SMP/MTs

Manitoba Education. 2009. Kindergarten to Grade 8 mathematics glossary : support 
document for teachers. Manitoba, Kanada: Manitoba Education, Citizenship 
and Youth Cataloguing in Publication Data.

Murdock, J., Kamischke, E., & Kamischke, E. 2007. Discovering Algebra: An Investigative 
Approach. 2nd Ed. California: Key Curriculum Press.

Musser, G. L., Burger, W. F., dan Peterson, B. E. Mathematics for Elementary Teachers: A 
Contemporary Approach. New Jersey: John Wiley & Son, Inc.

Rahaju, E.B. dkk, 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika. Pusat Perbukuan 
Depdiknas. 

Serra, M. 2007. Discovering Geometry: An Investigative Approach. 2nd Ed. California: Key 
Curriculum Press.

Sukino & Wilson, S. 2006. Matematika untuk SMP Kela VIII. Erlangga: Jakarta. 

Sukino. 2009. Maestro Olimpiade Matematika SMP Seri B. Erlangga: Jakarta. 

TIM. 2008. California Math Triumphs Volume 3A. USA: Glencoe/McGraw Hill Companies, 
Inc. 

TIM. 2004. Glencoe Mathematics Geometry (Florida Edition). USA: Glencoe/McGraw 
Hill Companies, Inc. 

TIM. 2008. California Math Triumphs For Algebra 1. USA: Glencoe/McGraw Hill 
Companies, Inc. 

Turmudi. 2012. Tarif Taxi Dan Biaya Fotocopy Untuk Pengenalan Konsep Fungsi Linear 
Di Smpn 12 Bandung: Lesson Study. KNM XVI. UNPAD.

Van de Walle, J. A., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. 2010. Elementary and Middle School 
Matheatics: Teaching Developmentally. Boton, MA: Pearson.

Whitney, F. B., et al. 2008. California Math Triumphs Volume 4B: The Core Processes of 
Mathematics. Columbus, OH: Macmillan/McGraw-Hill-Glencoe.

Wijers, M., Roodhardt, A., van Reeuwijk, M., Dekker, T., Burrill, G., Cole, B.R.,&Pligge, 
M .A. 2006. Building Formulas.In Wisconsin Center for Education Research & 
Freudenthal Institute (Eds.), Mathematics in Context. Chicago: Encyclopædia 
Britannica, Inc.



415MATEMATIKA

Akar persamaan kuadrat selesaian persamaan kuadrat sehingga membuat persamaan 
kuadrat menjadi benar.

Bagan/chart  diagram yang menggambarkan infromasi dalam bentuk 
tabel, grafik, atau gambar.

Bangun Ruang  objek yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. 
Misalnya, prisma, limas, kubus).

Bidang koordinat bidang yang dibentuk oleh sumbu horizontal dan sumbu 
vertikal, seringkali dinamai sumbu-x untuk garis horizontal 
dan sumbu-y untuk garis vertikal; terdiri atas kuadran 
1 sampai 4 yang ditandai dengan menggunakan angka 
romawi I, II, III, dan IV.

Busur  kurva lengkung yang berhimpit dengan suatu lingkaran.

Data  informasi yang dikumpulkan. Data biasanya dalam bentuk 
bilangan, dikumpulkan dalam bentuk tabel, diolah dalam 
bentuk diagram.

Data kontinu  data yang dihubungkan oleh garis pada grafik. Misalnya, 
grafik hubungan tinggi badan dengan usia.

Diagram batang gambar yang menggunakan batang secara horizontal atau 
vertikal untuk menunjukkan suatu data.

Diagram garis  grafik yang menggunakan segmen garis untuk menunjukkan 
perubahan data.

Diagram lingkaran bagan lingkaran dengan membagi luas lingkaran oleh 
juring yang mewakili suatu data; jumlah data pada setiap 
juring harus 100%.

Diagram Pohon diagram yang menunjukkan hasil yang mungkin dalam 
suatu eksperimen (peluang teoretik).

Diameter  segmen garis pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran.

Dua garis saling tegak lurus  dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90º; 
dua garis dengan kemiringan m1 dan m2, dua garis tersebut 
saling tegak lurus jika dan hanya jika m1 × m2 = −1.

Glosarium
A...
B...
C...
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Dua garis sejajar dua garis yang memiliki kemiringan yang sama. misal dua 
garis memiliki kemiringan m1 dan m2, dua garis tersebut 
sejajar jika dan hanya jika m1 = m2.

Grafik   representasi visual yang digunakan untuk menunjukkan 
hubungan numerik.

Hasil dari percobaan salah satu kejadian yang mungkin terjadi dalam percobaan 
peluang (misalnya, ketika pengetosan koin, terdapat dua 
hasil). 

Hipotenusa  sisi miring segitga siku-siku; sisi terpanjang segitiga siku-
siku.

Jari-jari  ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke sebarang 
titik pada lingkaran; sama dengan setengah diameter.

Jaring-Jaring  perpaduan beberapa poligon yang dapat dibuat bangun 
ruang.

Kaki segitiga siku-siku dua sisi segitiga siku-siku yang mengapit sudut siku-siku, 
bukan hipotenusa.

Kejadian  bagian dari ruang sampel.

Keliling Lingkaran panjang kurva lengkung tertutup yang berhimpit pada suatu 
lingkaran.

Kemiringan  perbandingan jarak vertikal terhadap horzontal suatu garis 
atau lintasan; disimbolkan m; persamaan garis y = mx + b 
memiliki gradien m; besar kemiringan garis yang melalui 

 dua titik (x1, y1) dan (x2, y2) adalah  .

Kilogram (kg)  satuan yang digunakan untuk mengukur massa; 1 kilogram 
= 1.000 gram.

Kilometer (km) satuan yang digunakan untuk mengukuran panjang;                  
1 kilometer = 1.000 meter.

Konstanta  lambang yang mewakili suatu nilai tertentu.

Koordinat  pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk 
menentukansuatu titik pada bidang koordinat, ditulis (x, y).
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Kuadran  satu dari empat bagian bidang koordinat yang dipisahkan 
oleh sumbu-x dan sumbu-y. Kuadran diberi nama Kuadran 
I, II, III, dan IV yang dimulai dari bagian kanan atas 
berlawanan arah jarum jam.

Kubik  satuan untuk ukuran volume.

Kubus  bangun dimensi tiga dengan 6 sisi persegi sebagai bidang 
yang membatasi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik.

Legenda  bagian dari diagram yang menyatakan kategori dari 
informasi suatu data, misalnya menggunakan warna atau 
gambar.

Limas  bangun ruang sisi datar yang alasnya berupa poligon (segi 
banyak) dan sisi tegaknya adalah segitiga yang berpotongan 
di satu titik, yaitu titik puncak.

Luas Permukaan jumlah luas semua sisi-sisi pada bangun ruang.

Peluang  perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dengan 
semua kejadian yang mungkin terjadi; nilainya sama dengan 
atau lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1.

Peluang Teoretik perbandingan hasil terhadap ruang sampel pada suatu 
eksperimen.

Peluang Empirik perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap 
n kali Perbandingan suatu bilangan yang digunakan untuk 
membandingkan dua besaran.

Persamaan garis lurus pernyataan matematika yang menyatakan dua ekspresi 
aljabar adalah sama. pernyataan yang berisi tanda sama 
dengan (=). Misalnya, y = ax + b; dinyatakan oleh garis 
lurus pada bidang koordinat.

Persamaan linear dua variabel kalimat matematika yang dinyatakan dalam bentuk                
ax + by = c, dengan a, b ≠ 0.

Selesaian  nilai (satu atau lebih) yang membuat persmaaan atau 
kalimat terbuka menjadi benar.

Statistik  hasil analisis atau pengolahan data.

Sumbu   garis horizontal atau vertikal yang digunakan dalam sistem 
koordinat Cartesius utnuk meletakkan titik pada bidang 
koordinat.
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Sumbu-x  garis bilangan horizontal pada bidang koordinat.

Sumbu-y  garis bilangan vertikal pada bidang koordinat.

Teorema Pythagoras hubungan matematis yang menyatakan bahwa dalam segitiga 
siku-siku jumlah kuadrat  dari panjang dua sisi sama dengan 
kuadrat sisi miringnya (hipotenusa); jika a dan b adalah 
panjang dua sisi segitiga siku-siku dan c adalah panjang sisi 
miring (hipotenus), maka a2 + b2 = c2.

Titik asal  titik pada bidang koordinat yang merupakan titik potong 
sumbu-x dan sumbu-y; berkoordinat di (0, 0).

Variabel -   simbol yang mewakili suatu bilangan dalam suatu 
bentuk aljabarMisal, 2n +3, variabelnya adalah n;

 -  simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai yang 
tidak diketahui dalam suatu persamaan. Misal, a + 3 = 5, 
variabelnya adalah a.

 -   simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu 
bilangan atau anggota himpunan pasangan terutut. 
Misal, y = x + 3, variabelnya adalah x dan y.
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