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'ntuk mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa, caranya dengan mengalikan bilangan

=.'=:lt dengan bilangan perseratus atau 1 
, kemudian disederhanakan.
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1 30,5 305t 30,5Vo=30,5x ----- =100 100 1 ,000

1 Permil

Selain dalam bentuk persen, pecahan dapat pula dinyatakan dalam bentuk permil (%o) alau
:=-:eribu. Caranya dengan mengubah pecahan ke bentuk pecahan dengan penyebut 1.000, atau
-:-Ean cara yang lebih praktis yaitu mengalikannya dengan bilangan 1.OOO%..

- - -toh:

1 1 1.000: - = -x1.000%o= %r=5007,,222
4 4 4.000

6

25

_1
3

305:5 61=-1.000:5 200

55
1,75 = 1,75 x 1.000%a = 1.750%o

0,725 = 0,725 x 1.000%a = 725%,

Untuk mengubah permil menjadi bentuk pecahan biasa, caranya dengan mengalikan bilangan

'='sebut dengan bilangan perseribu atau 1 
, kemudian disederhanakan.
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-:rtoh:
1 24 24:8 3= 24or, =24x '

1.000 1.000 '1.000:B 125

_ nnln ^^1 1 100 1 1

3 1.000 3 1.000 30

I 30,8 309 308:4 7730,8%o= 30,8 x
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Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Biasa

Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dilakukan dengan mengubah kedua pecahan ke
uk pecahan lain dengan penyebut yang sama.

1 3 4+3 7
-f_555
222x32x5610
-+-=-+_-_+_5 3 5x3 3x5 15 15

9_1_3x3_1x4=9_4
8 6 8x3 6x4 24 24

5x5325325__=
55555

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Campuran

Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dilakukan dengan mengelompokkan bilangan
dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan.
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Perkalian dan Pembagian Pecahan Campuran

rerkalian pecahan campuran dilakukan dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan
ierlebih dahulu, kemudian mengalikannya.

5x3 15 7
= _ = _ =1_2x488

5x9 45

3x2 6

Sama seperti perkalian, pembagian pecahan campuran dilakukan dengan mengubah pecahan
-i-turan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian membaginya.
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' Perkalian dan Pembagian Pecahan Desimal

Perkalian pecahan desimal pada dasarnya sama seperti perkalian bilangan cacah. Namun, pada

-:cahan desimal harus diperhatikan tempat desimalnya. Hasil kali pecahan desimal memiliki tempat
:esimal yang merupakan jumlah tempat desimal kedua pecahan yang dikalikan.

a 6,3 (1 desimal)

0,8 (1 desimal)_x
5,04 (2 desimal)

Jadi, 6,3 x 0,8 = 5,04.

b. 0,35 (2 desimal)

5

-x1,75 (2 desimal)

Jadi,0,35 x 5 = 1,75.

0,94 (2 desimal)

2,3 (1 desimal)_x
282

188_+
2,162 (3 desimal)

Jadi,0,94 x2,3=2,162.

0,24 (2 desimal)

1,67 (2 desimal)_x
168

144

24

0,4008 (4 desimal)

Jadi,0,24 x 1,67 = 0,4008.
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Apakah Anda tahu, apa yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan? Faktor adalah bilangan
,rg membagi habis suatu bilangan.

- : ntoh:' 2 adalahfaktordariB karena 8:2=4.
. -3 adalah faktor dari -9 karena -g : -3 = 3.

: 12 faktor-faktornya adalah 1,2,3, 4,6, dan 12

Sama seperli bilangan, bentuk aljabar juga memiliki faktor. Faktor dari suatu bentuk aljabar adalah
: angan, variabel, konstanta, suku, atau bentuk aljabar lainnya yang membagi habis bentuk aljabar

='sebut. Bentuk aljabar paling sedikit memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri.

-:ntoh:' 3a faktor-faktornya adalah 1,3, a, dan 3a.
, hnn faktor-faktornya adalah 1 , 2, rn, n, 2m,2n, nm, dan 2mn.
: .r(-r + y) faktor-faktornya adalah 1, x, x + y, dan x(r + y).

Latihan 3.1

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Lengkapilah tabel di bawah inil

2 Hitunglah nilai bentuk aljabar berikut untuk nilai variabel yang diberikan!
a. -2a+9,unluka=4

b. 2b2-4b+5,untukb=3

c. 5p + 4p2 - 3p3, untukp = -g

d. f-y' +3ry-4, untuk x=-2dany=2
5m-3 9-nt

ln

- 3x + 5y, untukx = 4 dan r' = -1

n't

t ?rl
r5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3y+2
4x+2y-3
-2,f + x -6
5r-y + 3z

13-5.f +Zr-5
7

l+2-
v

i:erasi Bentuk Aljabar
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Bentuk aljabar di atas memiliki variabel yang sama, yaitu -r. Salah satu di antaranya memiliki
eksponen 2 dan tiga di antaranya memiliki eksponen 1, Suku-suku 4x,3x,dan 5x disebut suku-suku
sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabel dan eksponennya sama. Jika dalam suatu bentuk
aljabar terdapat suku-suku sejenis maka bentuk aljabar tersebut dapat disederhanakan dengan cara
menjumlahkan atau mengurangkan koefisien-koefisiennya.
Jadi, bentuk aljabar di atas dapat disederhanakan menjadi:
Lr - 4x+ 3x + 5r' 

=#i 
i;lii'J#"'

Apakah bentuk Zx2 + 4x - 8 dapat disederhanakan lagi? Tentu tidak, karena sudah tidak ada lagi
suku-suku sejenis. Bentuk sederhana tersebut terdiri atas 3 suku, yailu zf ,4_r, dan g.

2, Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar

Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan jika terdapat suku-suku
sejenis pada bentuk aljabar yang dijumlahkan atau dikurangkan.

Contoh:

Selesaikan operasi bentuk aljabar berikut!
a. (4m + n) + (3n -2m)
b. (2y - *) - (5x + 6_r,)

Jawab:

a. (4m+n) + (3n- 2m) =41n-2m + n+3n
=2m + 4n

b (2y-*) -(5x+ 6y)=2y-x-5,r-6.r,
-2y 6y-x-5,r
=4y-Gx

c. (5t-4x + 1)+ (51+6x-5)=5.f + 5.f -4_r+6r+ 1-5
=10x2+Zr-4

d. (sfy- 3ry')- (3fy- 5xy2 +2) = 5.f).-3-,1,- 3try +Sxy, -2
- 5x2)' - 3-r2r, - 3x1,2 + 5xy2 - 2

=Zft'+ Lwz -2

3. Perkalian Bentuk Aljabar

Salah satu penggunaan sifat-sifat operasi hitung, terutama sifat distributif, adalah dalam perkalian
maupun penguraian bentuk aljabar.

Contoh:

a. 2ax 4a= (2x 4)(a x a\

= 8a2

c. m(x+y-Z)=mx+my-mz
c. -2a(3a + 5b)= (-2a x 3a) + (-2a x 5b)

= -Oa2 + (-10ab)

= -Ga2 - 10ab

c.

d.

(5r2 - 4x + 1) + (5x'?+ 6x - 5)
(5,s,- 3.Cy') - (3.fy - 5x1,2 + 2)

Operasi Bentuk Aljabar
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l: ^toh:
:;'r Buli ingin membeli sepeda di sebuah toko sepeda. Di toko tersebut terdapat dua pilihan sepeda

=-g didiskon. Sepeda merek Padarel dijual seharga Rp320.000,00 dengan diskon 2Ovo. Sepeda
-:'ek Minsikel dijual seharga Rp360.000,00 dengan diskon 307o. Sepeda merek apa yang harus
:: ih Pak Ruli agar ia membayar lebih murah?

-=',ab:
i :<on sepeda merek Padarel =20Vo x 320,000

= 3, 320.000 =20 x3.200 = 64.000
100

- skon sepeda merek Minsikel = 307o x 360.000

= 
lq , 360.000 = 30 x 3.600 = 108.000
100

-=rga sepeda setelah didiskon:
3:oeda Padarel = Rp320.000,00 - Rp64.000,00 = Rp256.000,00
S:peda Minsikel = Rp360.000,00 - Rp108.000,00 = Rp252.000,00

-aCi. Pak Ruli seharusnya memilih sepeda merek Minsikel.

Bruta, neto, dan iara

Supaya menarik serta mudah dibawa atau dipindah-pindahkan, barang-barang perlu dikemas

==:ara rapi dan kuat. Pada kemasan tersebut sering kita jumpai istilah bruto atau neto. Bruto atau berat
' :tor adalah berat isi besefta kemasannya, sedangkan neto atau berat bersih adalah berat isinya saja

=rpa berat kemasan. Selisih antara bruto dan neto disebut tara.

Tara=bruto-neto

I cntoh:

=:rat bersih sekaleng susu bubuk adalah 420 g. Satu dus memuat 64 kaleng susu dengan berat
''seluruhan 32,8 kg. Tentukan berat kemasan (tara) susu bubuk per unitnya apabila berat dus 480 g!

-.',Vab:

=:rat bersih susu bubuk dalam 1 dus = 64 x 420 g = 26.9g0 g

::rat kotor susu bubuk dalam 1 dus = 32,8 kg - 490 g

= 32.800 g - 480 g

= 32.320 g
-:ra susu bubuk dalam 1 dus = 52.920 g - 26.990 g

= 5.440 g

-ara susu bubuk per unit =
5.440

64
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Dari diagram tersebut, diperoleh:

2 s.000r = -'--- (gunakan perkalian silang)
or

2xx = 50C0x8

40.000.\ = __=20.0c0
2

Jadi, harga untuk B pensil adalah Rp20.000,00.

2. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 96 km dan menghabiskan 5 liter bensin. Berapa liter
bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 km?

Jawab:

Faktanya semakin pendek jarak yang ditempuh maka makin sedikit bensin yang diperlukan. Jadi,
masalah di atas merupakan perbandingan senilai.

Perbandingan di atas dapat dituliskan:

Jarak tempuh Bensin

96 km ---------------- 5 liter

10 km r. liter

Dari diagram tersebut, diperoleht

e6 _!
10 .r

96xx =5x 10

50
.r = : =0.52

96

Jadi, untuk menempuh iarak 10 km diperluxan 0 52 liter bensin.

Dua besaran dikatakan berbalik nilar apab la salah satu besaran yang dibandingkan bertambah
nilainya maka besaran lainnya berkurang nilainya Jika dua besaran ini dibandingkan maka disebut
perbandingan berbalik nllai Perbandingan-perbandingan yang termasuk perbandingan berbalik nilai,
antara lain:

a. Semakin banyak tenaga kerla yang digunakan maka makin singkat waktu penyelesaian.

b. Semakin besar kecepatan sebuah mobil berarli makin singkat waktu tempuhnya.

Contoh:

1. Diperlukan waktu 2 jam untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tenaga 5 orang. Berapakah
waktu yang dipeilukan apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh g orang?

Jawab:
Faktanya sernakin oanyak pekerja maka makin cepat pekerjaan terselesaikan. Jadi, masalah di

aias merupakan perbandingan berbalik nilai.

IPebandingan bt





2

4

0

7,

Sebuah sepeda motor membutuhkan 5 liter ben^sin untuk menempuh jarak 64 km. Berapakah jarak
yang ditempuh apabila tersedia 12liter bensin?
Untuk memperoleh pendapatan kotor Rp45.000,00 per hari, sebuah angkutan kota perlu
mengangkut 160 penumpang. Berapa pendapatan yang diperoleh apabila ang[utan kota tersebut
mampu membawa 300 penumpang per hari?
Pak Aryo memanen ladang tebunya dalam 5 hari dengan tenaga 12 orang. Berapa orang tenaga

waktu 3 hari?

90 hari dengan 20 orang tukang bangunan.
dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan?

ah kalori yang dikonsumsi per harinya. Hartono

hari Apabira dia mensubah kebiasaan makan l;?ffi'jiJSTJX]|1iJ.1ii,l,tl1#iifflJ,li
badannya kemudian?

terbalik dengan beratnya. Sebuah lembing
t dilemparkan dengan kecepatan 40 m/det.

ngan kecepatan 60 midet?
ung parasetamol (zat penurun panas) sebanyak

onium klorida dalam obat tersebuilb' Untuk anak yang menderita influenza biasanya membutuhkan 40 ml obat tersebut. Berapa mgparasetamol yang dibutuhkan anak tersebut)

Uji Kompetensi

l' Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurul a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Perbandingan paring sederhana dari 4 kuintal r 50 kg adarah ...a, 8:1 c, 2.,25
b. 4:S d 4:502 Skala peta 1 : 200.000' Pada peta tersebut iarak antara kota A dan B adalah 14 cm. Jarak sebenarnya
adalah ....
a. 7,5 km c. 14 kmb. '15 km d. 28 km3' Panjang seb'enarnya dari sebuah mobjl adalah 3,4 m dan lebarnya l,lg m. panjang model
mainannya 20 cm. Lebar model mainannya adalah ....
a. 5cm
b. 7cm d

12 cm

14 cm4' Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang selama 15 hari. Karena suatu hal pekeryanya
ditambah sehingga sekarang jumlahnya menjadi 25 orang, maka pekerjaan itu selesai dalamwaktu ... hari.

a. 10

b, 12

Perbandingan

c. 15

d. 20
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2, Gabungan Dua llimpunan

Diketahui himpunan semesta S = {1, 2,3,4,..., 10},

A = {2,3, 5, 7}, dan B = {2,4,6, B}. Jika himpunan A dan
B digabungkan anggota-anggotanya maka kita akan
memperoleh {2, 3, 4, 5, 6,7 , B}, ditulis:
A v B = 12,3,4, 5, 6, 7, 8)

Jika gabungan dua himpunan ini digambarkan dalam
diagram Venn akan tampak seperti di samping.

Adapun banyaknya anggota gabungan dua himpunan ditentukan dengan rumus:

n(A,,.t B)="(A)+n(B)-n(A n B)

Keterangan:

n(A w B) = banyak anggota gabungan himpunan A dan B
n(A) = banyak anggota himpunan A
n(al = banyak anggota himpunan tr
n(A a B) = banyak anggota irisan dua himpunan A dan B

Contoh:

a. Diketahui P = {2,4, 6, 8} dan g = {1, 3, 5, 7}.

Maka P v Q = {1,2,3,4, 5, 6, 7, 8}.

Diagram Venn kedua himpunan ini ditunjukkan pada
gambar di samping.

Diketahui A = {1, 2,3, 4,5, 6} dan ; = {2, 3 5}

Jelas bahwa semua anggota himpunan B juga
merupakan anggota himpunan ;t
Jadi,A c Bdan A w B=13= i1, 2, 3, 4, 5. 6i.
Diagram Venn kedua himpunan ini ditunjukkan pada
gambar di samping.

Gabungan himpunan A dan B (ditulis A v B) adalah himpunan yang anggota-
anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B.

AwB={xlxeAatauxeB}













Garis dan Sudut

I t I t I I a e E * & c! tr & B a5 E Ei i{ i :f t d :,; Ei r-

Kompetensi Dasar:
1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan jenis sudut
2 Melukis dan membagi sudut
3 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau clua garis sejajar berpotongan dengan garis

lain.

Tujuan Pembelaiaran:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:
1 Menjelaskan kedudukan dua garis (sejajar, berimpit, berpotongan, dan bersilangan) melalui benda konkret,
2 Mengenal satuan sudut yang sering digunakan
3 Mengukur besar sudut dengan busur derajat
4 Menjelaskan perbedaan jenis sudut (siku-siku, lancip, dan tumpul).
5 Melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diketahui dengan menggunakan busur derajat
6 N4embagi sudut menjadi dua bagian sama besar
7 . Menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga (garis lain).
B Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menVelesaikan soal

k,

Perhatikan gambar-gambar berikut ini!

(a) Rel kereta yang lurus (b) Perempatan jalan ic) Jembatan layang (d) Jarum jam pukul 1 2 tepat

Jalur rel yang lurus pada gambar (a) menunjukkan kedudukan dua garis yang sejajar. Dua garis
dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan
meskipun diperpanjang.

Perempatan lalan pada gambar (b) menunjukkan kedudukan dua garis yang berpotongan, Dua
garis dikatakan berpotcngan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan memiliki
satu titik potong.
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Garis dan Sudut





















Dari gambar persegi panjang ABCD di samping, jika besar sudut
AOD = 50", maka besar sudut BOC adalah ....

a. 40'
b. 45'
c. 50"

d. 65"

Di bawah ini yang merupakan pasangan sudut berpelurus adalah ....

a. 45" dan 45"

b. 45" dan 105"

c. 45" dan 135"

d. 45" dan 155"

Perhatikan gambar di bawah n l

Sudut yang besarnya sama dengan sudut A, adalah ....

a. ,\.,D, dan C,

b 8, C,, dan B,
c, D.. C", dan Co

d D-. D4, dan C.

Di bawah ini merupakan gambar sudut fumpul, kecuali ....
c,

d

bangun datar di bawah ini!

(1) 2 (3)

Bangun datar yang memiliki dua sudut lancip adalah ...,
a. 1,2,dan3
b. 1dan3
c. 2dan4
d. 1 saja

Garis dan Sudut g l









Contoh:

Tentukan luas persegi yang kelilingnyaT4 cml

Jawab:
K=74cm, maka:

s = K'.4

=74 cm: 4

= 18,5 cm

I=sXs
= 18,5 cm x 18,5 cm

= 342,25 cmz

Jadi, luas persegi tersebut adalah 342,25 cmz.

3. Trapesium

Segi empat disebut trapesium jika memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar, Ada tiga jenis

trapesium, yaitu trapesium sama kaki trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang.

Perhatikan gambar trapesium .\BCD c sampingl

Dari gambar tersebut diketahui sifat-s f at trapesium sebagai

berikut.

a. Sepasang sisiyang berhadapan selalar. 'ia)L.\B I CD,

b. Sisi AB disebut alas trapesium s s 1C Caa BD disebut

kaki-kaki trapesium, sefta garis Cr d seout t nggi trapesium.

c. Rumus keliling dan luas trapesium ada ai:

Contoh:

Sisi-sisi sejajar sebuah trapesium adalah 9 cm dan 6

120 cm2!

:'agis ui',r slku-siku

cm. Tentukan tingginya agar luas trapesium

Trapesium sama kaki Trapesium sembarang
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