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BILAI.IGAN BULAT

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat'

1.2 Menggunakan sifat-sitaiip"i"Jl r.lit"s bilangan bulat dalam pemecahan masalah'
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A, Contoh Bilangan Bulat

1. Bilangan Bulat dan SimbolnYa

Perhatikan struktur bilangan bulat di bawah ini !

Standar KomPetensi :

Kompetensi Dasar :

#

2. Menggunakan Bilangan Bulat

3:[T puncak gunung 20. c di bawah titik beku air, dituris -20" c. Sedangkan suhu di sebuah

kota 23" C di atis titik beku air' ditulis 23" C'

B.MenentukanLetakBilanganBulatpadaGarisBilangan

-54-3'2-1
Kiri(<)#

Contoh

0

Nol

34
Kanan ( > )

-2 letaknya di sebelah kiri 1, maka ditulis -2 < 1'

gl"irkny, di sebelah kanan -5, maka ditulis 3 > -5'

1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan

S{at-*rdfi, i r&t* t{I / Swrlermr 6maf *}{

Yang termasuk bilangan bulat adalah :

a. Bilangan bulat negatif t 
^1,,-?':3:1'o-5' 

-6' -7 ' "'
U. eifrnirn cacah : 0,1'2' 3'4' 5' 6' "'

". 
sir;n6rn asli (bulatpositif) t \' ?' ?' 1' 2',u:!,' ;';; ;ilil;; ;il; 

- 
2, 3, 5,7 , 11 , 13' 17 

'
^ 

4d 4a ,lA

". 
Aif 

"n6un 
komposit : 4,6' B' 9' 10' 12' 14' "'

Bilangan bulat terdiri dari bilangan uutat negatit dan biiangan 0' dan bilanEan bulat positif ditulis

$ = ..., -3,-2,-1,0, 1,2,3, "'
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C. Operasi Tambah, Kurang, Kali, dan Bagi pada Bilangan Bulat
1. OperasiTambah

Penjumlahan dua bilangan bulat dapat dilakukan dengan mengg-nakan garis bilangan.
Contoh:
a. -2+ g=....

Jawab t @

Dari -2, kemudian ke kanan 6. hasilnya 4
Jadi,-2+6=4.

b. 3 + (-7)= ... .

Dari 3, kemudian ke kiri 7, hasilnya _4.

Jadi,3+(-7)=-.{.
2. Operasi Kurang

operasi kurang dapat diubah menjadi oRgrlsi tambah dengan ditambah lawannya (positif
lawannya negatif dan negatif lawannya posltif)ditulis :

Jawab :

a_b=a+(_b)

Contoh :

a. -2-3=-2+(-3)=
Jawab :

-J

l-i---' 
.\\

3.

4.

s@4-3
Jadi,-2-3=5.

b. -3-(-4)=-3+4=....
Jawab :

-7€-5 O-2
Jadi, -3 - (-4) = 1.

OperasiXali
Operasi kali merupakan penjumlahan berulang.
Contoh:
a.5x8 - 8+B+g+g+B=40
b. ax(2) = (-2)+(-2)+(-2)+(-2)=_B
O-perasi Bagi
Operasi bagi merupakan operasi kebalikan dari perkalian.

l: Q_=.r €)rx q = p atau p = rx q, untukQ * 0.
Contoh:

3.99,5=p <] px5=60 <+ makap=12
b.42:q=6 <+ 6xq= 42 e makao=7
c.r'.4 -g <> 9x4=r (+ makar=36

tr;fsfEar*#ft* / I{*Ias t{# $era*s*6r Ge$a, -f; f

-3-2-10 12



Operasi Campuran
Urutan mengerjakan soalcampuran adalah :

a. Pangkat

b. Kali atau bagi

c. Tambah atiau kurang

Contoh :

100 : 52 - 4x7 = 100 - 25- 4x7 = 4-4x7 = 4-28-- -24

Menaksir Hasil Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat

Hasil taksiran diberi tanda " = " dibaca "mendekati", dengan aturan sebagai berikut :

a. Bilangan 0,1 ,2,3, dan 4 jika dibulatkan menjadi 0 dan bilangan di depannya tetap'

b. Bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9 jika dibulatkan menjadi 0 dan bilangan di depannya ditambah 1.

Contoh :

Pendekatan 5.827 ke puluhan terdekat menjadi5.B30 (satuan 7 dibulatkan).

Pendekatan 5.827 ke ratusan terdekat menjadi 5.800 (puluhan 2 dibulatkan)'

Pendekatan 5.827 ke ribuan terdekat menjadi 6.000 (ribuan 8 dibulatkanl.

Tanda Kurung dalam OPerasi Hitung

Urutan menyelesaikan soal yang menggunakan tanda kurung adalah :

a. Menghilangkan kurung kecil O.
b. Menghilangkan kurung kurawal { }.
c. Menghilangkan kurung siku [ ].
Contoh:

r [4 x {72 : (11- 3)ii = fi x {72: B}] = [4 x 9] = 36

d. (-7) + (-10) =

e. 7+0 =

7.

c. (-8)+9=....
, 2. 

iTanpa garis bilangan hitunglah I

!t'- a. 23 + (-38) = .1.'.""

3. Hiturrg;lah pengurangan berikut ini !

c. -17 - (*5) - (-6) = .:. .t;. - t t - \*-r/-\-u/ - ... .

FJitunglah perkalian dan pembagian berikut ini I

d.

e.

f.

d.

e.

-27 + 17 + (-51)= ...

(-lt)+$=....
(*5) + (-2) + 10 = ... .

-11 -5=....
((-4)+5)-3=
(-4)-(5+s;=

c. -5x(18+(6))=. "
d. -14 x (-10) x (-21 -(-10;; =

5. Hitunglah !

n[!

ffiso,e.jso : (-10) =
f. (-15): 5 = ...

s. (-20) : (-5) =

h. {-eG : (-B)} :

M*femalf*s l $sfts WJl $e+aeslsr G*.caj *J, l



D. Pangkat dan Akar
1. Pangkat

Pangkat merupakan per,kalian berulang bilangan yang sama.

an = a x a x a x ... x a di mana : a disebut bilangan pokok
n disebut eksponen (pangkat)

Contoh:
a. S = 9xg

=81
b. (-8F = (-8) x (-8) x (_s)

= -512
c. _54 = _(5x5x5x5)

= {25

2. Akar Kuadrat dan Akar pangkat Tiga
a. Pengertian akar

Akar adalah operasi kebalikan dari pangkat.

Jika a" = b, maka {n = a, dengan a *0.
Contoh:

1) Jika 152=225, maka lfix = 15

2) Jika 63 = 216, maka {ffi = 6

b. Menghitung akar kuadrat/ akar pangkat dua t J- I
Akar kuadrat dapat dihitung dengan :

1) Cara memfaktorkan

22 x22 x32

2x2x3
12

2) Carapengelonrpokan

i h;g-18
jO*O =

ffifu==
1

m-
224

ila{rrrrrfiIcd I l#as W t $rr.rmler,@*sf -gf
___.r:,J+: t. ._ ,.1



Pangkat Tiga dan Akar Pangkat Tiga

1) Pangkat tiga bilangan bulat

Contoh :

43 = 4x4x4

({f = (-3) x (-3)x (-3)

I
4
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sebenarnya.

27x12
252'. 14

274:17
1.531 :291

30x 10 = 300

(250: 10 = 25

300:20 = 15

1.500:300 = 5

Hafolkon I
r'! !',, ii 

', 
! ., I ', -

13 - 1-)1[ 63=
a3

83=

$:=

103 .=

216 -+ \trG
343 -+ i,5+3

512 + i512

729 --+ 17,s

1.000--+ i1000

23=g-)16
33 = 27 -' 1i2?

43-M+VA
53 = 125 -+ ?i125

d. Menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat

Bagaimanakah menaksir hasil operasi 27 x 14 dan 252 : 14 ?

Menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat, digunakan pendekatan ke angka puluhan

atau ratusan terdekat. Hasil taksiran lni, nltainya tidak akan tepat dengan jawaban yang

Secara umum bilangan pangkat tiga dapat ditulis sebagai berikut :

83 = axaxa

2) Selanjutnya penarikan akar pangkat tiga dapat menghafalkan cilangan kubik sebagai

Hitunglah Vr^oe6 !

Jawab :

Ribuannya = 4, bilangan kubik tepat di bawah 4 adalah 1'

Sehingga il = O, menyatakan satuannya'

gitangan terakhir= 6 bilangan kubik yang akhirannya 6 adalah 216'

Sehingga V216 =@ menyatakan satuannya'

Jadi, il+-ogo = 16.

Hitunglah V+gs.03e !

Jawab :

Ribuannya = 493, bilangan kubik tepat di bawah 493 adalah 343'

Sehingga Vsa3 =@, menyatakan satuannya'

Bilangan terakhir = 9, bilangan kubik yang akhirannya I adalah729'

Sehingga ll7ze =@, menyatakan satuannya'

Jadi, V+s3.039 = z9

M*teflffi tifta / Kala,q VtI I $emes'{er 6asal - J' {
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Menaksir nilai akar kuadrat dengan taksiran
Bagaimanakah cara kita menentukan nilai ttn z Mari kita perajari cara menen tukan Jn dengan
perkiraan Nilai 27 terletak di antara bilangan kuadrat 25 dan 36 sehingga Jzz terletak di antara
r/25-5dan J36=6

_)I -Li_)-a ___a

11,

Jadi, Jn

2
^- 6-- "1r

Jadi, Ji adalah klra-<i.a 5 i., " " . t

H,atihan

Kerjakan soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !
1. Tentukan hasil pemangkatan diri :

2
,lzs * fi
-z5 * tt

.43
D. -:

4'

25 x27

20

Hitunglah :

a' tB
b.^ ifn -'{u
Hitunglah:

aJ75
b. ,n
c' Jl
Hitunglah:
a. (5' : 42) x t53 : 42) =
b. (10'z: 10) - (53 : 5r) =

(5 - 3).

(*zt1'

c. Je -V8 =

d.

e.

2.

J,

. l- \d. (J+ . is )"{i, /er = ,

d r/is = -.' .

e. 2.547 x 46 =

f. 16.508 : 483 =

5. Hitunglah :

a. 1lr?44

b. i[+o"oso

c' Vtoo*s0,9 =

*rtr*e#r*{r&a / ffeJae ylf I $e}?r*$*er S*ss,lf _.r" ?
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i g. Menyelesaikan Masalah dalam Kehidupan Sehari'hariyang Berhubungan dengan operasi

I eitangan Bulat
'l Contoh:
i i.- p;a suatu lomba Matematika, setiap jawaban yang benar c,c€rr flriai 5, setiap jdwEL' '" ., *:rc

i satah diberi nilai-2, dan apabila tidak dijawab diberi nilai 0.

I ;;ri b6,r"rr vrng dtseoiat(an, Arga menlawau dengan benar 35 soal dan yang salah 7 soal'

i fentukan total nilai yang diperoleh Arga !

I Penyelesaian :

) Soal Yang benar = 35

; SoalYang salah - 7

i Soal Yang tidak dijawab = 8

I rtrara, toiat nilai ybrrg diperoleh Arga adalah :

',4 = 35(5)+7(-2)+8(0)
iI = 175+(_14)+0
I =161
i* Ladi, total nilaiyang diperoleh Arga adalah 161'

,tr z s;;i, t;;.rmqn citurditentukai bahwa peserta yang menang memperoleh nrlai 5' peserta

li 
- 

;;;;; ,"ndapat 2, dan peser.ta yang kalah mend-apai nilai -1. Jika hasil dalam 6 pertandingan

li l;;r*g p"i"rtd menang'3 kali dan 
-kalah2 

kali, maka berapa nilai yang diperoien peserta

'4 \ersebut ?

i Penvelesaian :

lI r.rilaidarikernenangan= 3x5 = 15

l$ ',. Nilai dari kekalahan = 2 x -1 = -)
i{ seii seoanyak(6-(3 + 2)= 1 kali, nilai dari main seri = I x2=2

ii *ilaiyang ilpeioten peserta tersebut adalah : 15 + (-2) + 2= 15

t{

lii t atiham (eJ)
ij t-- - --
int

li I Keriakan soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

|$ I r.- oari suatu ulangan MatematikJ oitetapt<an penilainnya, yaitu iika jawaban benar clcen nilai 2 dar

itrl iik; satah mendapat -1, sedangkan soal tidak dijawab diberi nilai 0 Jika dan '100 soal, Sandi

lll menia*aU benar 84 dan yang salah 9 soal, dan 5oal sisanya ticlak dijawab, berapa<an nilai Sandy i

lfll z. lincimembetiT pensit dengan rrarg- Rpt.250,00 per buah dan 2 buku tulis dengan harga per bukt

iil Rps.3s0,00. Jika Andi membayar dengan selembar uang cluapuluh ribuan Berapakah uang

*l kembaliannYa ?

1l s Lurnrrn siswa suatu kelas sebanv"x+z siswa. Jika 15 anak pergi ke kantin, dan 13 anak perg

il bermain, kemudian 4 anak kembali lagi ke kelas. Berapakah siswa yang masih di kelas ?

il +. s"ou"n pesawat beracja paoa retinggian 7.235 m di atas permukaan laut. Tepat dr bawahnyi

,ll sebuah kapal selam berada pada kedalaman 843 m. Berapakah selisih tinggi keduanya ?

2 dan

andy

ndy ?

buku

uang

pergr

lhnva

Jawab : -. 

-

Suatu turnamen ditentukan bahwa yang menang memperoleh nilai 3, seri I dan kalah -1' Regu A

main 12 kali, menang 6 kalidan seri4 kali. Berapakah nilai yang diperoleh Regu A?

Jawab :

#af$lt*#icslltefrsffi/$ems$fsfl6ss{'/'r",l -., ",- _it:r:trii
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);' Berilah tanda sitang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban v"ng n*i"ii

',1. Hasil pegeboran minyak bumi mencapai keoararnan "l50 m di bawah permukaan airlaut,'' - 
Jika ditulis ... .

a. 150m : -slin
j,. b. -150 m "r' : 3l,l n-

' 2. Himpunan bilanqan buiat antara ! ai..6 a:a a..., l
Va. {-3, -2,-1,0,1,2,3.4.51 c ;.-Z --.i . 2 3 1i

,' . b. {-3, -2, -1,0, 1,2.3 4'' = :-? -' ' 2 3 L',

i 9 Srlyesmula-mula-2t C xe.r-rc E'S-rJc\a^F<':'C nrai *li. 
".seKarangadalah....a. 31"C I 9,C 

- 
,/c -g.C d _31"C

4. Diketahui operasr n:r-ig pada oiiangan bulat sebagai berikut :

1) Penjumlahan 3i Perkalian
2) Pengurqngan 4) Pembagian
Darioperasihitung diatas, yang memilikisifatasosiatif adalah ... .

a. 1 Can2

o.1dan3
5. Dari pasangan bilangan-bilangan bulat berikut yang merupakan urutan naik adalah ... .

a. 1, -1,2,0
b. -1, -2,-3,4

6. Nilaidari 6 + (-5)adatah ... .

a. 1 b. -1

' c. 2dan3
d. 3dan4

c. -2

C; 54

c. 4,3,2, 1

d. -5, 4, -3, -2

c. -7 d. -g
7. Nilai dari 3J7n adatah ... .

a.9 b.27 c.32 d.48
B. Pemberian skor kepada peserta ujian masuk perguruan tinggi sebagai berikut : menjawab benar

diberi skor 5, m enjawab salah diberi skor -2, dan tidak dijawlb diberi skor 0. Dari 50 soal, seorang
peserta dapat menjawab 38 soal dengan benar, dan 6 soal menjawab salah. Skor yang diperoleh
peserta tersebut adalah ... .

a. 2AZ b. 194 c. 190 d. 178

9. Nilai clari Nill sO 
^ 

160 adatah ... .

a" .10 b. 20 c. 30 d. 40

a. -10 b. 10

10. Jika A # B artinya kalikan bilangan pertama dengan bitangan kedua kemudian hasilnya dikurangi
4, maka hasil dari 3# (-2) adalah ... .

11. Nilai dari Vt0e6 * i/r :S6 adatah ...

a. 58 b. 56

d.2

d. 52

d. -10

d. 64

12. Jika luas persegi adalah 841 cm2, maka panjang sisi persegi adalah ... .

a. 21 cm b. 2g cm ,c. 31 crn d. 39 cm
13. Hasil dari -4 + 2 x (-9): 3 adalah ... .

a. -14 b. -12 c. -11
'14. Hasil rJari ,ffi, V64 , (*+;2 adatah ... .

a. ^& b. -32 c. 32

ldatamstik# / fielas l{tl $enros&r 6arr/ -/.{

Nilai



17.

18.

20.

21.

)

)

15. Suhu suatu kota pada pagi hari -4" c. Pada siang hari suhu di kota tersebut 7o C' Kenaikan suhu

yang dialami kota tersebut adalah " ' '-a. _12,C b. -11"C
'16. Hasil dariT + (-3) - (-6) adalah ... .

c. 3"C

c. 22

c.3

c.b

c.4

d. 11"C

d. 26

d. 23

d.8

d.6

a. 10 b. 16

Jika 10 + y = -13, maka nilaiy adalah "' '

a. -3 b. 13
Jika a = 3, b = -2, maka nilai 2a - b adalah "'
a.2 b.4

19. Nitai dari(-12: 2):(-3) adalah "' '

a. -2 b.2

adalah ... .

a. 31"C

Hasil dari 36 + 12 : 4x 3-B adalah "''
a.45 b.42 c'37 d'4

Yang merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan pada pernyataan di bawah ini

adalah ... .

,.lrtn-c)=ax(b-c) c'(a-b)xc=(axc)-b
b. ax(b-c)=(axb)-c d' ax(b-c)=(axb)-(axc)
Suhu udara di kota A mula-mula 23" C. Jika suhunya turun 6i C' maka suhu udara di kota tersebut

22.

23. Nilai pernyataan dibawah inibenar, kecuali "' '

a.3x(_5)=_tsc.(_3)*(_5^).(_8)=o
b (-60)+34=-26 d' -6x4n24

b. 17"C

24. Arii dari 5o adalah ... .

.0. 4+ 4+4+4+4
ti. sx+

25. Bentuk sederhana dari (43 x 2a\ : (412: 21a) adalah " ' '

a.0 b.1 c.3

c. -31"C

c.5x5x5x5
d.5+5+5+5

d. -17'C

d.4

p

ll) Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! , j

l.Tentukanhasilpenjumlahandanpenguranganbilanga.n-bil'ano^anberikutini!
a. 12 + (-10) -- 6 c. -16 - (-18) + (-12) --6

6. -r s - (-zi + 15 d. 18 + (-17) - (-10) + 7

2. Hitunglah !

a. -4x5x(-6)x(-B)
b. 3x(--3)xax(-6)

400: (-8) : (-2)

-9x4-12:(a)

Jika a = -4,

c.

d.

,<-Jawab ! ' ,,..=

G 6r;;kun rifut erjakan soaldibawah ini !

!\Jr.6x25x4 b' 2x8x5x125
,--F. JaWab !

1r ; iF;;;brimpiaffintuk jawaban benar adalah 5,

\JiiJrx oiru*"u adatah 1. Dari 50 soat, Tuti berhasit menjawab 31

* dijawab salah. Hitunglah skor yang diperoleh Tuti I

jawaban salah adalah -2, dan

soal yang benar dan 13 soal

ffian nilai dari 3a2- ab + 4c !

*fa*merma l f{sr*$ !f / S€*}lss&r &ra{ ".f'{



BlLAtlGAtl PECAHAN

A. Contoh Berbagai Bentuk dan Jenis Bilangan pecahan
1. Arti Pecahan

Bilangan pecanan adarah birangan yang dapat dinyatakan dengan

b disebut penyebiri (b + 0).

b.

01
.c. __4__*-_-r

0123456
0666666

Bentuk dan Jenis pecahan
a. Pecahan biasa

(i) Murni : pembitang tebih kecit daripenyeb *, !,!,|,ft
(ii) Tidak murni :pembilang lebih besarc. 5 I 18 25

ran penyebut: 
,: S;i: jg

b' Pecahan campuran : birangan br-rrat dan pecaharr murni : 11;21:l 1
' 2' s', 12

a

b
a disebut pembilang dan

ii
il
ll

i
i{
i!
r:
t.)

i
l)
i,I
1.'1

:,4

I.\

!i]
l!

t!
i{
t:
t)
t)
;;*
i)

i$

li
,l
,)

iL

i.{

i{
!i
l1;

;;i
r(i

rI
i/,

1
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I
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;
L

W
3
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6
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B.

:

';
')
)
)
l

.)

;

't

.-:

:
)
)j
)
1

ri,j

)
)

,\
)
i
(
)
tt
:

Pecahan desimal : pecahan dengan koma: 0,3;1,52; 8'045; "'

Persen (%): pecahan dengan penyebut roo : ft ditulis t'"' # ditulis 70%' '

e. permit(%"):pecahandenganpenyebutl.000:1fu 0,,r,,.3%", 

"ffi 
ditulis65%,,...

Mengubah Bentuk Pecahan ke Bentuk Pecahan yang Lain

1. Pecahan Senilai (Ekuivalen) , , ,: .- ---L:,-^^ !^-
f,rf*gub"n p"canan biasa menjadi pecahan senilai dengan mengaliimembagi pembilang dan

penyebut dengan bilangan yang sama.

4 4x3 4:2 .. 4 12 2

Gontoh : a.;=a*=", =Jadi,6=18=5

. 12 12x2 12:3 12 24 4
b. ;= t- = t" =+ Jadi, T= 18 

=5

2. Pecahan Sederhana
Menyederhanakan pecahan dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan

FPB dari pembilang dan penyebutnya'

12
Contoh : Sederhanakan Pecahan * !

/ 12 12:6 2

Jawab : FPB dari 12 dan 30 adalah 6, maka 
30 

= 
30.6 

= 
5

iE. Pecahan GamPuran

a. Menggunakan pecahan tak murni menjadi pecahan campuran

'25 8+8+8+8+i 3)<8..,1

b. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa -

contoh , ,;==.r=f
4. Pecahan Desimal

Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1.000, .

contoh, fi o,,u,,ro,r' ffi dituliso,,u' ffi ditulis0,008

a. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal

Contoh : Ubahlah menjadi pecahan desimal :

3
1) 

8 
=... .

Jawab : 1) 0'375' 8/30
A_

60

la__
40

40-
0

3
Jadi, * = 0,375

d

:,

l
i

i
.)

5

?:

lq

fi
t)

I
il
Y'

A
t.\

2)

2)

2

3

0,666 = 
0,67

36-
l&_

20
18_

20

1B

2
)

Jadi, i =0,666 =0'67J

il{-afsncpfi*a /Kefas YIf I $errr*$#,' Sa*aI' i"{

c.

d.



b. Mengubah pecahan desimar menjadi pecahan biasa (campuran)
Contoh :

0.35= 
35 

- 35:5 
- 

7
' 100 100:5 20

5. Persen
Persen artinya perseratus (%).
a. Mengubah persen menjadipecahan biasa (dengan diartikan)
' Contoh :

1) 85% = #=#*=# 125
Zt 113',/o = 100 

=
125:25

100:25

.j-**-*"{,-_{

10 11 12

nai

5

t

b. Mengubah pecahan biasa menjaji se.se: :e^ca- :i<al i00%
Contoh :

11 1

1) ^ =;x100%=33; a:a_ 33 3:, 2 == =.- _:.,-_ZCo/o', 3 3 ;
6. Permil

Permil artinya ce-sa- 3- ',..

a. Mengubah ce:rr, rrenladi pecahan biasa idengan cianixa:,
Contoh :

.. AE^c/ _ 450 450:50 g
'/ +JU'/oo - ftoo-1noL5o=20

75 a.2a 32)757..=1000

b. Mengubah pecahan menjadi permil dengan dikali 1.000
Contoh :

1) ?-?"1.ooo%"=T*, = 4oo% 2) +=)t.ooon=2so%

c. Mengurutkan Pecahan dan Menentukan Letaknya pada Garis Bilangan
Perhatikan garis bilangan pecahan berikut !

06i5
1

2

5
;ot

23

'Z
9

12

012345678
trii.iial2 12ii

1. Mernbandingkan pecahan (< atau >)
Ubahlah menjadi pecahan yang sama penyebutnya, kemudian bandingkan pembilangnya.

contoh : Bandingkan antara pecahan 
f o"n -] , tilnr, garis birangan cri atas)

Jawab 
' 

t=q1-9;^-5-5x2 10
' 4 4.3 = a aan 6=b"2= A

Karena pembilang g < 10, maka pecahan

2. Mengurutkan pecahan
Ubahlah menjadi pecahan yang sama penyebutnya, kemudian urutkan pembilangnya I

35
46

trfafEnratJ** / tfuIrs V# 1 $rcrnest*y S*s*f *;i, f



b.

rn
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.i

i
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Contoh : Urutkan pecahan 1,1,0*f , orn dan terkecil ke yang besar (urutan naik) !

Jawab : KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 12'

Maka, ?:L,1=*,o"nl 1o

3 12, Z 12. 6 
= ; urutan pembilangnya 6, 8' 10'

Jadi, urutan pecahan adalah 1r,1,*rf . t"n", garis bilangan di atas).

3. MenyisiPkan Pecahan
Ubahlah menjadi pecahan yang sama penyebutnya, kemudian carilah bilangan di antara

pembilangnYa !

Contoh :

a. Sidipkan sebuah pecahan antara i o* *

1= pecahan antara f, oun 1 = pecahan antara { "un f, ,u,,,

pecahan r. 
2 1

Sisipkan dua pecahan antara 5 dan 7 '

\l
i

"lawab : ir

21 43867
pecahanantara ; dan J =pecahanantara ] Oan i =rntrr.pecahan U dan i yatu l''.

3 '2 b o t'

1

Pecahan antara ; dan,z
3

I
:!

"tl

<

t,
i
i.:

l
i:Keriakan tugas-tugas di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Nyatakan dalam bentuk pecahan campuran I

15
a.g

13
b--

J

Nyatal"lan clalam bentuk pecahan biasa !

^Ja. J;
5

)
b. 4:

J

Urutkan peca'han berikut dari yang terkecil !

aElJJI
a' n'6'z

525
h 

---w' 6'l'7

10c.T

9
d.;

I

_2
5-

7

^Jb-
5

6 21
13'5'Z

c.

c.

Sfelernafi.*e lifuia* UII/ $etrssier Sasatr'i,f



Nyatakan dalam bentuk desimal !

11a'i]r

b. 1s?
q

Nyatakan dalam bentuk perrnil dan persen !

5a.g

5b.a

4v' 
zso

7

15

4u' 
2s

^740

D. Operasi Hitung Bilangan pecahan
1. Penjumlahan dan pengurangan pecahan

a. Penjumlahan dan pungrrrngln pecanan dengan penyebut sarna.

contoh : '. 1 3 1-3 4 1 12 3 12- 3 9 3'r 8-s- 8 =B=, 2) 1s ;=?-i=ab Penlumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda, dapat dikeriakan setelahpenyebutnya disamakan.

Contoh : l 1o3=a*g-5+6-11, 3 5 15 15 15 -15
c. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran.

contoh : 1) uX.rt=s*.r+=r#=r*

2\ o1-.,1=4: -t9=.5-o -,10+5-6 -2 e
2 s '10 '10-" 10 =.--lo-. 

to2. Berkalian dan pembagian pecahan
a. Ferkalian pecahan

;flI:';n3i,Ti,i;:ffS;:,1""kukan 
densan mensarikan pembirans densan pembirans dan

-1*! = "" =q_b d bxd bd

,r 2_J_ g 3 8_3 5
LI ' 3 4 12 12 12 -1'

' z1='4 '' =35 :"2Contoh , oi", 3 Z 3 ,,3

b. Pembagian pecahan
Membagi dengan pecahan sama dengan mengalikan dengan kebalikan pecahan tersebut.

Rurnus :

Rumus :

Contoh :

a.c a d

bd b c

z?:J-12.!-'a -g -e -,4s 3 5'3 5".(;5-'5



Pemangkatan dan Akar Bilangan Pecahan

a. Pem-angkatan bilangan pecal'tan adalah perkalian berulang pecahan yang sama'

(a'\naaaa
l -_l=-x-x-x...-
\ul b b b b

n faktor

t2'\3 2 2 2 8

contoh ' 1) lEl=E^s"'s=rzs

Rumus :

( z\'
i) Jika [e] 

=

/3)3 r3 3 3\ 27
2) [a] -la^t"o)=-u

b. Akar bilangan pecahan positif adalah operasi kebalikan dari pemangkatan pecahan positif'

Contoh :

+ 7 222
n.maka\9=\5"d=a

/3\' 3 3 3 27 ",r?
2) Jika 

[zJ 
=7"1"1- w maKa 

trs43 
=

Operasi Pecahan Desimal

a. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal

Untuk menjumlahan ataLimengurangkan, pecahan desimal disusun sehingga koma terletak

pada satu lajur.

833 3

\t"t"t 7

_7F;3ar_ @
b. Pembagian bilangan dalam bentuk desimal

1) pemiagian deJgan 10. 100, 1.000, dan seterusnya dapat dilakukan dengan menggeser

koma desimat fl Xiri menurut banyaknya angka nol pada bilangan tersebut'

2) pembagian bilangan desimal dengan desimaiOengan membentuk pembagini'a **n,uO'

Contoh:
1) 4,235 + 25,41 =

4,235

25,41 +

bilangan bulat.

Contoh :

1) 47 ,3?-1 : 10 = 4,7321

2) 153,21:100= 1,8321

2) 24,036-4,31= ....

24,036

4,31

234
3) 2,34 : 1,8 = 100 '

F

L

t
$

il

u

il

il

il
ft

il

N

B

18 Hn
rc- 1ffi 1A = l* =,,,

c. Pernbulatan Pecahan desimal

Untuk membulatkan bilangan desimal, perhatikan angka di belakang koma' Apabila angka

berikutnya S atau r"uin, ,J1u angka tersebut dibulatkan ke atas dan nilai angka di rlepannya

ditambah 1. Jika ungku berikutiya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah' angka ini

dihilangkan dan angka di depannya tetap'

Contoh :

1) Bulatkan sampai satu tempat desimal !

a 7.56 b. 0'3142

b. 0,3142 = 0,3

c. 1A,4317

c. 10,43'17 =10,3

lifaferr*#fia I t&rse f#I $eflte$*6r Gr$e, . J,*

Jawab :

a. 7,56 = 7,6



2) Bulatkan sampai dua tempat desimal !

a. 12,4315 b.621,43678 c.27,3215
Jawab :

a. 12,4315 = 12,43
b. 621,43678 = 621,44
c. 27,3215 = 27,32

d. Desimal berulang
Pada pembagian bilangan bulat, sering kiia jumpai pembagian tersebut tidak dapat berhenti
karena berulang. Misalnya : ] = O.gSS: i

' 3 5=0090909 '

Bentuk ini dinamakan desimal berularc

1

Bentuk 
5 = 0,3333... = 0.3 rd :;"s .ienga. tanca -_- cr atas birangan yang berulang).

Contoh : 70.4

Tui;s165 Cala- ceniirk pecahan biasa !

x = 70.4 = 70,4444... maka 1Ox=704,444
10x = 704,444...
x = 70,444...
9x = 634

634

I

Jadi.70.4 - 634

I
e. Menaksir hasil operasi hitung pecahan

Pembulatan pecahan desimaldigunakan untuk mempermudah proses perhitungan dalammenentukan taksiran hasil operasi hitung pecahan.
Contoh :

1) 34,38 x5,21 = 34xS *170
2) 255,12 : 16,93 x ZS5:12 = 15

E. Bentuk Baku
Perhatikan barisan-barisan berikut I

..., 100.000, 10.000, 1.000, rc},01222100110, 1, ...
10 = 101, 100 = 10r, 1.000 = 103, dan seterusnya

Sehingga untuk = * =# dapatditulis 10-1 dan

1. Arti bentuk baku
a. Bentuk baku bilangan besar yaitu bilangan yang lebih dari

a < 10, n bilangan asli.
Contoh :

1) 673,51 = 6,7351x 102

2) 300.000=3x105

10 dan ditulis a x 10" dengan 1 <

Jawab : l,i sa,

Ser -g9a

11
1oo 

=Toz dapat ditulis 10-2 dan seterusnya.

b' Bentuk baku bilangan kecil yaitu bilangan yang kurang dari 1 atau tepatnya antara 0 dandan dapat ditulis dalam bentuk ax 10l,deng"i t . r I iO, n bilangan asli.Contoh : 0,003715=3,715x10{

2. Fembulatan bentuk baku
Dalam penulisan bentuk baku, kadang-kadang diperrukan pemburatan desimar.



Contoh :

Tulislah dalam bentuk baku dari 57.453.71Ajika dibulatkan :

a. Sampaisatu desimal

b. Sampaidua tempat desimal

Jawab :

a. 57.453.710

b. 57.453.710

Kerjakan soal-soal berikut dengan singkat dan jelas !

1. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan berikut !

5,7453710 x 10.000.000

5,7453710 x 107

5,7 x 10?

5,75 x107

e.

f.

721
--- -- =999
75
12 18

6 15

sil penjumlahan dan pengurangan di bawah ini I

31
^ 

-I--d' 
8 8

d.

523
b' 7n1*1=

51

'.. z1 rz1 ,4!=
2i4

_1
5x--=

4

32
73

^3 .'2
c. z-x l-=,..

Sederhanakan !

^ sl+ga+s9=
4104

,t s? -21*39 =3412

,i 21r39r 3f-=4712

b ,3-,* =

3. Tentukan hasil kall dan hasil bagi dari bilangan berikut !

c.

25
37
421
5'8'4

t-1 1\ ( I 3\
h r2-:-. lxl--r-l=\ 2 4)\ 3 4)

Jentul<an nilai-nilai dari perhitungan berikut !

a. 150% dari 40 kg

b. 33'/o dariT5liter
Hitunglah !

a. 4,375: 100

b. 7,385: 3,5 = ... .

c. 12% dariRp48.000,00

frnafnrn*iiW t$ftl.as Vff I ffisf*r Waat " &'l

e.

f.



c ,;,(- t*)= e 0,e43 x 1oo =

d ,;^(-;) 
t- 
,*)= r z,sx 0,73

7. t litunglah !

a. ,*,.',a1 :1! = c. tfr$+
126 x1.8b' 

os4 -
B. Lengkapilah tabel berikut !

9. Hirunglah !

a 20o/o dari 150 knr

b. 45% dari 50 ons
10. Lengkapilah tabel berikut ini I

c. 2,5% dari Rp3.000.000,00

Bentuk Pecahan
Pem bulat an

Sampai 3 desimal Sampai 2 desimai Sampai 1 desima!
0,1354 0.14 0,1
2,3546

4,36 7 8

E. E'O A

t .aJ4 z

No. Bilanqan Bentuk Baku
a.

b.

C.

d.

e.

1.000

4.130.000
'19.896.000

0,0004565

0,0000006

]i

)
,)
?
:<

,l
i)
t)i!
i!

ii
i:i

ix
:;i
t,',

II

i, F Mengguriakan sifat-sifat operasi Hitung dengan Melibatkan pecahan serta Mengaitkandengan Kejadian Sehari-hari
Sifat-sifat perkalian pacla bilangan pecahan :

a. Komutatif =

b. Asosiatif

c. Distributif =

a,cac_x_ =lbd bd

(a c) e a (c e)
f n.al'?=b"l.a^ t)

a (c e1 axc axe
-xi --t-- l:-_+_
b \d f) bxd-bxf



Contoh:

1. Dewi akan membagikan 32 m kain kepada teman-temannya. Apabila setiap anak menOapat I m,
5

maka teman Dewi yang mendapat pembagian kain itu sebanyak . '. anak.

Pembahasan : Kalimat Matematika dari keadaan di atas adalah = gZ, 
t

44
Sehingga, 32: u= 

32 x 
u = 40 m

Jadi, tiap anak mendapat pembagian kain sebanyak 40 m.

2. Bu Wulan membeli 5,4 kg gandum, O* nngula, dan f 
-t beras. Ketiga barang tersebut

dimasukkan dalam satu kantong plastik. Berapa berat seluruh barang dalam satu kantong

plastik ?

Pembahasan : Beratseluruhbarang = 5,4 .o+. +
3

= 3iiX:1,"
= 13,65 kg

Jadi, berat seluruh barang datam satu kantong plastik adalah '13,65 kg.

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jelas !

1. Luas sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah Al] m',jika panjangnya 1r r-n

3. PakAli mempunyai uang sebesar Rp3.600.000,00. Uang tersebut dibagikan kepada empat orang

anaknya. Anakpertama mendapat f UaOian, anak kedua mendapat f Orgirn dan anak ketiga

1

mendapat 
U 

bagian, sedangkan anak keempat mendapat sisanya. Berapa;umlah uang yang

rnaka berapa lebar tanah tersebut ?

Jawab :

2. lbu mempunyai beras di rumah 25,65 kg, karena mau mengadakan acara arisan keluarga. maka

ibu membutuhkan beras sebanyak 60 kg. Berapakah lbu harus membeli beras untuk memenuhi

kekuranganhya ?

Jawab :

diperoleh anak keempat ?

Jawab :

4. Bu Yayuk menjual 3 kotak cabe. Kotak pertama berisi 13,45 kg, kotak kedua 16,71 kg, dan kotak

ketiga berisi 17,25 kg. Jika cabe yang terjual23,45 kg, maka berapa banyak cabe yang tersisa ?

Jawah :

5. lbumembeli lB,T5kgberaskepasar.Karenamasihkurangibumembeli lagi 11,25kg.Likaf

bagian sudah dimasak, maka berapa beras yang tersisa ?

Jawab :

#Satematl*a l S*Isc tllfl$epr**fer Sa*nl -3" t'

wf
Y

l1
F gg rrt, gulir{rDtc9, $.4[{}frir ",rl" i ,]i,,



Uii Kompetensa z
[- NitAI.-']

1. Di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah ... .

2

^'2i b. 45% c C,38 di
2. Susunan pecahan berikut dalam urutan nark adaiah ... .

_ 1235 1523
a ____c'' 6'5';'8 0 6834

5321
^-___8 4 3'6

.1253
ai 

---_6 3 8',4
3. Nilai pecahan pada gambar yang diarsir adatah ... .

10a' 
64

o
x"u' 

32

18c' g2

5
d.8

4. Pecahan diantara ) o* f aoarah ... .

8a.o b* 4c'6 d.:
b

5. Pecahan yang senitai dengan 2 J adalah ... .

a. 72
6

b. 21
3

c. ,3 d1*

Bentuk yang paling sederhana dari pecahan 
f, aOalah ... .

Baa'Tz b.6

"Pernyataan berikut yang benar adalah ... .

2c.5 d*

33d' i'i

7.

51a' 7'i
.4 6b' s'7

24
55

66
7

B, Hasirdari ,l,|--i",f *f aaarah... .

a+ bz| d s;-

4
fti:

ffi,
{ffi



a s* b ,r# c 5i, d ''t;

'10. Sebuahtali lpanjangnya23,T5cm,sedangkanpanjangtali ll adalah21,21'selisihkeduatali

tersebut adalah ... cm'

a. 2,64' b- 2,54 c' 1,75 d' 2'11

11. Hasildari0,03248 :0,012 adalah ... .

a. 2,707 b. 27,07 c' 270'7 c' 2'707

12. Bentuk pecahan biasa dari 12,5o/o adalah "' '

3^3 13
a.iu.%c'8c8

.13. Bentuk baku dari 8.734.621dengan pembulatan sampai dua tempat desimal ada'?l

a. B,74x1Os b. 8,73x 106 c' 8,74x 106 d' 8'73x 10:

14. Bentut< baku dari0,00017673 dengan pembulatan sampaidua tempat desimal adal-ah

a. 1,77 x10a b. 1,77;10r c. 1,76x 104 d' 1'76x 10-l

15. Bentuksederhana oari -i6 t*"') adalah "' '

a.1 b-2 c'3 d'4a. I

.i6. Dari.B0 penumpang sebuah pesawat terbang terdapat 35 orang laki-laki' Banyak penurnpang

perempuan dirryatakan dalam bentuk permil adalah " ' '

, .a. 43,75%" b. 56,25%, c. 437,5%" d' 562'5%'

17.'nBentuk sederhana dari 32,73 + 40,3 - 35,97 adalah ' " '

a. 27,16 b. 27,06 c' 37,16 d' 37'06

11
18. Gaji PakAmir Rp2.400.000,00 tiap bulan. 5 bagian untuk biaya makan' 7 bagian untuk btaya

1

pendidikan, ] uaoian untuk pajak, Dan sisanya ditabung. Banyak uang yang ditabung PakAmir

adalah....
u. 'npsZO.oOO,oO b. Rp560.000,00 c. Rp620.000,00 d. Rp65C C0C.00

12
19 Pak'Ibni menriliki kebun yang luasnya 600 m2, ; bagian ditanami singkcng 5 baOian untuk

kolam dan sisanya untuk taman' Luas taman adalah ' '

a. 50 m, b. 150 m2 c. 400 m2 d. 450 m:

20. Pada penrbagian hibah, A menerima bagian, B menerima bagian, dan C menerima sisanya yang

berupa uang tunai sebesar Rp32.000.000,00. Besar hibalr yang dibagikan adalah ' ' '

a. Rp110.000.000,00 c Rn120 !!9 999'99
b. Rp115.000.000,00 d' Rp130'000'000,00

21. .susunan pecahan * * 25%, dan0,B dari urutan terkecil adal

a. -[;o,a; dr,zs"r, c. zs%;o,a:|,

b. c:,e;S;l;zs"t, d. zs%;l;0,8;

Niat*crr a:ttka I ffefes Vlf / $e*nssfor #a**f -3; {



lq 622. Pecaha, 
5 
,;, Oan I 

jika disusun dalam urutan naik menjadi ... .

23. Perhatikan pecahan berikut : f,+;f,, 
l-, 

,f
Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah ... .

a r,+;rf;f;$ b r,+;rf;$;f

24. Bentuk baku dari 45.000.000 adatah .

546u' 6'5'7
, 456
D' 5'6'7

564
675

654d' 
7'6' 5

. 13 rr.8.5
I 9',6

d. rf;r,+;f;$

a. 4,5 x108 b. 45x 10. c. 4.5 x 10: d. 45x 10?25' Bentuk baku dari 0,00063546 jika dibuiatkan sampai dua tempat desimal adalah ... .a. 6,36x 10a b. 6.35x rC. c. 6.36x10+ d. 6,35x 10+

::::
Jawablah pertanyaan'pertanyaan di bawah ini dengan benar !

,_) ^
, I ururKan pecahan_pecahan berikut dari yang terkecil I

ii' c .4; ^ 6 21 123
ii ' ir'a'i b' s 6'; c'

245 6

5'5 '6'10

c ,0,[;.1).*

bagian

Dua buah persegi panjang berukuran 
nperbandingan dari :

a. Panjang keduanya
b. Luas keduanya
Jawab :

2

5

Jawab :

/.:..-i 1.'u tentukan bentuk oaring sederhana dari pecahan-pecahan berikut !

."*-/ 25 1g0 1g0a. .- b. ^ ''4Cl 120 c' 
Go

rS* ..

i f r \enrukan hasit operasi pecahan-pecahan berikut !

\t\ 
" 

7312 b(r1.r1\'[s1-',])-'a'1d'a'o \ 4 2)r 4 4)

i$afmrye*rkr I Kolas Wf I Sernesfmr Sasaf *g{
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BENTUKALJABAR
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Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

2. Memahami bentuk Aljabar.

2.1 Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya.

2.2 Melakukan operasi pada bentuk Aljabar.

huruf

angka di depan huruf

angka tanpa huruf

pembagi

bentuk yang dibatasi oleh tanda ( + ) atau ( - )

suku-suku yang mempunyai huruf dan pangkat sama

A. Pengertian Bentuk Aljabar dan Unsur'Unsurnya

1. Bentuk Aljabar
Bentuk Aljabar adalah pernyataan dalam bentuk simbol.

2.

a. 2x= bentuk suku satu (monomial)yaitu : 2x

b. 'la + 5 = bentuk suku dua (binomial)yaitu :-a dan 5

c. p - 2q * r = bentuk suku tiga (trinomial) yaitu : p, -2q, dan r

d. x2 + xy + z- 3 = bentuk suku banyak (multinomial) yaitu : x2, xy, z, dan -3

Unsur-unsur Aljabar

a. Variabel

b. Koefisien'

c. Konstanta

d. Faktor

e. Suku

f. Suku sejenis

Perhatikan contoh berikut ini !

Pada bentuk Aljabar tersebut dapat diketahui bahwa :

a. x disebut variahel.

b. 2 adalah koefisien darix2, sedangkan 4 adalah koefisien darix'

c. -6 adalah konstanta.

d. 2x2,4x, dan -6 disebut suku-suku pada bentukAljabar.

e. Jika 2x2 dipandang sebagai bentuk Aljabar suku tunggal, maka faktor-faktornya antara lain:2,

x2, x,2x.
Se<langkan pengertian "suku sejenis" adalah suku pada bentuk Aljabar yang memuat peubah/

variabel yang sama dengan pangkat yang sama.

. suku yang sejenis clengan 3x, antara lain : 2x, x, -4x, -5x dan sebagainya

. Sedangkan x2 dan 2x bukan merupakan suku yang sejenis karena pangkatnya tidak sama.

TEHEXKEHStrK' '

t.r*a*a*rrLa J Xdxl** !l{I / Con*c*** fllse*X - i '9 i 25
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1. Tulislah suku-suku yang sejenis dari bentuk Aljabar berikut !

a. 3p'-2p+ 5+ 4p2-7p+ 9 c. 2a2b-b2+ 3a2 + 5 -a2b+2a2+7b2+ 3
b. 2x-xy-3x + 4x2y+ 3xy-5x2y d. 5ac -Zab+3b-4ac+ab+ 7b+ 1

Jawab :

2. Sebutkan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentukAljabar berikut !

a. 5x- 7y

b. Bm2+4n-2
Jawab :

c.20ci-7oq-25

3. Tentukan banyaknya suku paca ce-:;k A acar berikur I

a. 27x2 - Bxy - 6

b.7+ 2x'?-6xy+gp
Jawab :

c. 8xz

d. 6m - 10n + 2mn - 5m2 -7

4. JikaUitrngun 
X

Aljabar !

. a. dua kali bilar:can pertama ditambah bilangan kedua
b. kuadrat oilangan kedua dikurangilima kalibilangan pertama
c. tiga (airjumiah kedua bilangan ditambah tujuh
Jawab :

5. Apakah yang dimaksud dengan suku banyak polinom ?
Jawab :

B. Operasi pada Bentuk Aljabar
1. Penjumlahan dan Pengurangan

Penjumlahan dan penqurangah bentuk Aljabar dapat dilakukan hanya untuk suku-suku yang
sejenis dengan menggunakan sifat distributif.

a. ab + ac = a(b + c) atau ab +.ac = (b + c)a
b. ab- ac = a(b- c) atau ab - ac = (b- c)a

Contoh :

a.7x_4y=(7_4)x
b.3a+4b-5a+6b

2. Perkalian

=3x
= (3-5)a + (4 + 6)b =-2a + 10b

a. 1 x a = a x'1 = a
b.pxa=axp=ap
c. axa=aa=a2

l}'r$e{e**,"+rl&* I ffeias Vftl $*rr?e$lsr #r$a} -y'; f



Gontoh :

-4x6x = -24x
3xx(-5y) - -15xY
5Px2P2q = 10P3q

3. Pembagian
Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian'

Jika : 1xa=1a=amakaa:a ='l
axa =a2 makaa2:a = a

axb =ab makaab:b= a

Contoh :

12x
b. 12x: 3x= ,*

d. 8a2b3 :4ab = = 2aV

4. Pemangkatan
Pemangkatan adalah perkalian berulang bilangan yang sama'

Misalnya: a2 = axa
ap = _(axa)

(-aX = 1-a)x(-a)

Contoh:
a.43 = 4x4x4=M
b. xa = x.x.x.x=xa
c. (2a)2 = 2ax2ax2a= 8a3

cr (x + 1)'? : [-.J ]lJ.il . ,,
x2+x+x+1

= X2 + 2X+ 1

C. Menyederhanakan Pecahan Bentuk Aliabar

Contoh:
Sederhanakan pecahan bentukAljabar berikut ini !

8a2bc - 12ab2c2

4abc

8a2bc - 12ab2c2

c.
6a

T =3a
a3

-, =d
a-

8a2b3
-4ab

3xv2
a.

frX

Penyelesaian :

2xy
b. -l*-t'=

34' 3xy2 :3x Y,

6x :30x

2xy:2ry

4ff'2"r

c.
Zxyb,W

a. 4abc

4abc(2a - 3bc)

4abc

= 2a- 3bc

2

1

=2y

6x

1.p(a+[)=Pa+Pb
2.p(a+b+c)-Pa+Ptr+Pc
3. (p + qxa+ b) = Pa + Pb+ qa + qb

4. (p * q)(a + b+ 6) = pa + pb + pc + qa + qb+ qc
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Tentukan jumlah dari :

a. 6a - 2b + 2b dan -4a + 2ab * 3b
Jawab :

b. 2x2 -Sxy+ 2y2dan-x2+7xy-3y2

Tentukan pengurangan dari :

a. 5a2 -b-2b2dan 9a2 + 5ab + 2b2

Jawah :
b. -4pt - 8p'+ p dan 5p3 + p2 + 5p

3. Tentukan hasil dari :

a. 5(x + y)- 2(x - y)

b. -5ab x (-a,b) x (-2abr)
c. 6x: 3x

Jawab :

:c x r-2oq:,rx (-3qr)x (-5pr)
3x.: x 2x rr

'5a: 3a

c

4. Tentukan hasildari :

a. (x + 5),
b. (x - 3)'z

Jawab :
d.

(3a-f
(6 * p)'

5. Tulislah dalam bert-< 
-. ?n3 o?rtn! sederhana !

4x2
a.--

Bx'

Jawab .'

2x2vh ---+
4y'

2x2yz + 8xy2z
(/.

zxy

iil
k1
id

i:
it

t)
)

rJ

,i
r'

rl
i'i
,
il
!

,i,i
tl

D. Penggunaan Aljabar dalam Kehidupan Sehari-hari
Perhatikan contoh berikut !

a. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 3x cm, (x + 2) cm, dan (3x _ 1) cm.
1) Tentukan kellling segitiga tersebut yang dinyatakan dalam x !

2) Jika x = 5, hitung keliling segitiga tersebut !

Jawab : 1) K 
= 3xlf..fli!'I.'r
= 7x+ 1

Jadi, keliling segitiga adatah (7x + 1) cm.
2)x - 5

i( = l.i+1
35+ 1

= 36cm
b. .Seorang sopir taksi mengisi bensin dengan jumlah yang sama pada pagi han, siang, dan sore.

Berapa liter sopir taksi tersebut setiap kali mengisi bensin, jika dalam satu hari dialirengisi 75
liter ?

Jawab : Misal : bensin yang diisi sopir p liter
Jumlah bensin yang dibelidalam t hari - p x 3

Jadi, sopir taksi tersebut mengisi 25 liter setiap kali mengisi bensin.

75= px3
75= 3p

75P-T
=25

(3x - 1) cm

i!,

(x*2) cm
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Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !

1. Misalkan suatu persegi panjang, lebarnya adalah x, dan panjangnya 3 satuan lebih panjang dari

tebarnya. Jika keliling persegi panjang itu 66 satuan. Hitunglah panjang dan lebar persegi panjang

tersebut !

2. Perusahaan "Arnanah" memberi bantuan korban gempa sebanyak 30 dus mie instan, 50 liter

minyak goreng.

minyak goreng

Jawab :

Jika satu dus mie berisi 144 bungkus dengan harga Rp900,00 per bungkus dan

Rp5.400,00 per liter. Berapa rupiah jumlah bantuan di atas ?

3. Jabungan ibu di bink sejumlah Rp100.000,00. Dua kalr iacungan Anrta ditambah Rp30.000,00

sama dengan tabungan ibu. Berapakah tabungan Anita e

Jawab :

4, Jumlah tiga biiingan asli berurutan adalah 33 J,<a or ansa- cetan a x. ,'naka tentukan bentuk

Aljabar dari kalimat tersebut !

Jawab :

5. Panjang suatu persegipanjang adalah ,3x-3'crr oan reoamya 1x + l icn'

a. Tulislah keliling persegi panjang terse:-l oaram x I

b. Jika x = 12, hitunglah keii'ingr-'''a I

Jawab :

E. Operasi Bentuk Pecahan Aljabar
1. Penjumlahan dan Pengurangan

Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan memiliki penyebut yang

berbeda, maka penyebut harus disamakan dulu.

'2x3x
Contoh , 

^. .T * T = '?)* * 
5!3]* 

(KpK dari 5 dan 2 adatah 10)

4x 15x

10 10

19x

10

= ?!t) *'(la') (KPKdari 6xdan 4x adatah 12x)
12x 12x

6 3x-9
I.-

12x 12x

3x-3
12x

8a1
=--56ab 7b

#*fsms,{i&o l J(#oo Vlll $e-ms#er 6as*i *J"f

J X_J
h 

-+-6x 4x



Sab . 
'15b2

JC bAC

(sa)lo)
r 2b / [3a]

3. Pemangkatan
Perhatikan contoh berikut I

i' , )' (x)' x'
a' [r, = (3# = ,t'

, ( 3a )' (3a)' 27a3D tZo';, = tro'"y = 
soqt'

Sab 6ac

3c 15b2

5ab x 6ac

3"r1sbt

(r sa' )lr)

30a2bc

- 

=45b'c

2a2

3b

c.
( sat (sa)

- I-lwl-l_- \zo)"( o,l -

1. Sederhanakanlah !

v2va. :--:-ZX JX

a^
..Jdd
h _ __e' 

2b 3b

Jawab :

x-1 x-2
a-

OX JX

3x x'- x
d. yry

2. Sederhanakanlah !

i'3x)( x )
^i-_t!__ld' \ v )lzv)

. 9ab 6cb2
l-l 

- 

v ___

6c 
" 

3a2

Jawab :

(zx) (x\
c [o]'la]

(za\ (zo\
d l;,1'[u.]

3. Sederhanakanlah !

(ab\'? / a \3
a. l-^-l ,i^ 

i

\ z ) ,.JD,/

Jawab :

^ f!e)' 
" 
fge '

(3q, Ip;
Is, )'c' (.*.1

4. Hitunglah !

a. 2ab(3a- Sab + 6b) c. (Bx + j3y)2

b. (rix - g(zx - 2) d. (r* . *')'

5. Tentukan hasil operasi-operasi berit<u

2x2 x'y t6ab, 
crdl 6c

a. x-ll-
{Y {Y ' cd cd | 12a'zb

Jawab :
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.-t) Aerilahtandasilang(x) padahuruf a,b,c, atau ddi depan jawabanyang benar! :t
''./.1---=.:-,,r:.!=:::,=:.!:':::::::::t::'#-::ffi#::-* ".--* )'

H

1. Banyaknya suku yang terdapat pada Aljabar x2 - 4xy - 6x + 8 adalah . '. . H

a. 1 b.2 c'3 d'4 ix

il

2. DaribentukAljabarx3+ 4x2-5x+ 7, bilangan7disebut '" ' H

a. koefisien c' konstanta 
fr

b. vanabel d' faktor $

3. Koefisienxdari4x3-3x2-7x+Sadalah.... , ,l

a.4 b.3 c'-3 d'-7 
ft

4. Koefisienydariy2-y+1adalah...' H

a. 0 b. -1 c' 1 d' tidak ada 
il

5. Bentuk sederhana dari 5x - 14x+ 8x -4x adalah "' ' il

a. Bx b. 5x c. -5x d' -8x il

6. Bentuksederhanadari 10x2 -2y-3x2+2y2adalah "' ' f(b. LJenluKseoetllalla udll lu^ - Ly - o^ I 
'J 

qvsrqrr "' ' ^ i

a. 7x2y2 - 6y b. 5x2 - 4y'x c' 5x2 + 4x2Y d' 7x2 + 2y'- 2y 
f

7 Suk0-suku yang sejenis; dari bentuk berikut adalah " ' ' I
a. 3a dan 3b c. -2d dan 6d I

,.. b. 4a2dan2ab d. 2a2 dan-3a2b 
$

8.:r Bentuk sederhana dari 3(a + 3b) + a(a - 3b) adalah " ' ' t
a.9a+2b b.9a-2b c'7a+3b d'7a-3b 

')

9. Jumlah dari Sx'z -2x-1 dan7x2-4x-9 adalah "' ' l
a. 1Zx2 -2 b. 12x2- 6x - 10 c. 12x2 + 6x + 10 . d. 12x2 - 10 

$

10. Hasilpengurangan(17x2 -5x-3) oleh 21x2+ 3x+ 4adalah "' '

a.4x'+Bx-7 b.4x2+3x-'1 c.4x2-Bx+7 d'4x2-3x-'
11. Bentuksederhana dari (3a -2)2 adalah ... .

a.9a2-4 U.9a'12a+4 c.9a2-12a-4 d'9a2+12a+4

12. Hasil pembagian dari (8x'?y4) '. (2xy') adalah " ' '

a. 2xy2 b. 2xY c' 4xY2

13. Diketahuim = x-7dan n = 3x+ 5, makanilaidari 5n-3m adalah.

". 
16x + 46

c. x2-2xY+Yz

c. 4a

c. 12a

c. Bx2y

d. 4x':y

d. x.+Zxy+yz

d. -4a

d. lZazb

d. 8xy2

a. 12x'r 46 b. 12x-46
'14. Hasil perkalian dari (x + yXx - y) adatah ... '

a. x2 -y2 b. x'+ y'

15. llasil pernbagian dari (-l 2a2b) '. (3ab) adalah .

a. 4a2 b. 4a2

16. KPK dari 3ab dan 4a2b adalah

a. 12ab b. 12a2

17 . FPB dari 24x3y2 dan 16x2y adalah . '. .

a. Bxy b. 8x2y2

18. Bentuksederhana dari + -t
2a

b.^
o

12a
C. --=-

5

ll 3r
lflatamatika lKrelts t/#I$emc${er 6asrf "i-f n,1[

d. 2aa
<7.

tl



19.

20.

21.

22.

23.

Hasil dari 5 (p - q) + (p - q) adalah ... .

a. 5a (p- q) c.

b. (p * q)(5 - a) d.

Hasil kali dari (a - bXa + b + 3) adalah ... .

a. a2+ 3a+3b+b2 c.

b. a2+3a-3b+b2 d.

Bentuk sederhana aari I* * I= adalah .

J5

(5+a)(p-q)
(p-qXx-5)

a?+3a-3b-b'z
a2-3a-3b-b2

2x-9
a. 

15

I

d. 
^ 

-

.1X

1. -Ientukan 
hasildari :

a. 1Bx + 5x - 14x

b. 24a2bc2: Babc

Jawab :

Bentuk sederhana dari *A' ,'J aoa e^' 3z 10xy ""- "
5x 6xv 5x'

a.[b.*c^]

abc abc abc
Nilai dari -7- / 

- 
' 

- 
acala^ .. .bc ac aa

x2 +2^! -v'
a. = c. c. abc15 abc

4xv 6v2
Bentuk seoerhara dart i.ffi adalah ... .

4x2
b. 

3,

, 6xy
D._

5z

--

-j

4x2
d._

5y

4x2c_
5y

3x2
d' 

4v

2abc
d. '----:--

abc

24.

3yc' 47
25. Panjang sisi-sisi suatu segitiga masing-masing (3p + 2) cm, (4p + 4) cm, dan (2p - 1) cm, maka

keliling segitiga aadalah ... .

a. (9p - 5) cm b. (9p - 7) cm c (9p+5)cm d. (9p + 7) cm

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan benar !

c.

d.

(3x - 4)'?

4(x+2y)-5(x-ay)

2. Tentukan hasildari :

5a 7b
^ 

---I-a.
b.1

Jawab :

5ab 7ab
b. _:_ x _=_

bc 5a
c. (8xy2 : 4x2y) x (3x2y2)

Kurangkan !

a. 4x2 - 2xy + 9y2 dari 7x2 + Sxy - 10y, c. 2(2p2 + pq) dari 5(pr+ 2pq)
b. -"3x2- 6x - 10 oleh 6x2 - 9x + 15

Jawab:

Jilia x = 2, y = -3 dan z = 4, maka hitunglah :

a. 4x+3y*22 b.2x--5y*32 c. x2*2y2-622
Jawab :

5. sjebuah persegi panjang, panjangnya (5x - 2)cm dan lelrarnya (x + 3) cm. tentukanlah :

a. Keliling persegipanjang dalam x

b. Jika x = 2, maka hitunglah luas persegi panjang
Jawab :

_ _ yryy*fi**/ffs;aswl$em*srerg:ylit
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Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN
LINEAR SATU VARIABEL

2. Memahami bentuk persamaan dan pertidaksamaan liner satu variabel.

2.3 Menyelesaikan persamaan linear satu vanabel (PLSV).

2.4 Menyelesaikan pertidakqamaan linear.satu variabel (ftLSV).

A. Mengenai PLSV dalam Berbagai Bentuk dan Variabel
1. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah.

Contoh : (i) -6 + (-2) = -8 adalah pernyataan yang benar.

(ii) -5 merupakan bilangan prima adalah pernyataan yang salah.

2. Kalimat Terbuka

' Kalirnat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel (huruf) sehingga belum dapat Cinyatakan

benar atau salah.

Contoh : x+Tadalah'10.
' Jika x diganti 3, kalimat menjadi benar.

Jika x diganti 4, kalimat menjadi salah.

Penyelesaian Kal im at Terbuka

Penyelesaian adalah pengganti darivariabel (huruf) sehingga kalimat menjadi benar

Contoh : x+15=22
pengganti x yang benar adalah 7, maka penyelesaiannya x = 7.

Persaamaan

Persamaan adalah kalimat terbuka yang n'temuat tanda " = ".

Gontoh : (i) 2x = 14 adalah persamaan satu variabelyang berpangkat satu.

(ii) a'?+ b = 6 adalah persamaan dua variabel yang berpangkat dua.

Persaamaan Linear Satu Variabel (PLSV)

PLSV adalah persanian dengan satu variabel yang berpangkat satu.
Contoh : PLSV dalam berbagai bentuk dan variabel.

(i) 7x = 28 (adalah PLSV)
(ii) ay - 3 = 9 (adalah PLSV)
(iii)x + Y = 7 (bukan PLSV)
(v) m(m + 1) = 5 (bukan PLSV)

B. Dengan Menggunakan Bentuk Setara (Ekuivalen)
Aturan I : suatu persamaan tetap ekuivalen jika ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang

sama.

Aturan ll : suatu persamaan tetap ekuivalen jika dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang

sama.

Contoh : Tentukan himpunan penyelesaian dari :

1) x-7=15 2)3x+4=x+'10

ffi*fsma#*a / trftJxr UIII Ssmoc#,r 6*sal - j.f



Jawab:
1) x-7 = 15

(+ x - 7 + 7 = 15 +7 (kedua ruasditambah 7)

<ex 22

Cara singkat : x-T = 15

x = 15+7
x=22

Jadi, himpunan penyelesaian dari x-7 = 15 adalah {22}.

2) 3x+4 = x+10
<.+3x +4-4 = x+ 10-4(kedua ruasdikurangi 4)

<+ 3x = x+6
<+ 3x-x = x-x+ 6(keduaruasdikurangix)

€) 2x -6
2x6

<+ , = 7 
(kedua ruas dibagi 2)

c)x=3
Jadi, himpunan penyeiesaiannya adalah {3}.
Carasingkat : 3x+4 = x+10

3x-x = 10-4
a -6
x =3

Jadi. hrrnpunan penyelesaiannya adalah {3}.

C. Menggambar Himpunan Penyelesaian PLSV pada Grafik Bilangan

Gontoh :

3x-5
e 3x-5+5
<+ 3x

<- 3x

3x
\r3

X

4 -3 -2 -1 o, 1 2 3 4 5 G)

D. Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) dalam Bentuk Pecahan

Menyelesaikan persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan dapat dilakukan dengan

terlebih dahulu mengalil<an kedua ruas persamaan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya.

2 - 1 5
Gontoh : Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 

5x 
r5 = Zx- 2l

=13
= 13 + 5 (kedua ruas ditambah 5)

= 13 + 5

=18
18

= ; (kedua ruas dibagi3)

-6

2_
Jawah ; 1x+5

- rz[?, *s)
[3 )

15
42

- ,r(+^- i) *om ruas dikalikan 12 (KPK dari 2,3, dan 4)

q+8x+60 . = 3x-30
e> 8x + 60 - 60 = 3x - 30 - 60 (kedua ruas dikurangi 60)

e8x
c+ Bx-3x
c+ 5x
o 5x:5

= 3x- 90

= 3x - 90 - 3x (kedua ruas dikurangi 3x)

= -90
= -90 : 5 (kedua ruas dibagi 15)

<J x = -'1 8 2 _ I 5
Jadi, penyelesaian dari persamaan : x + 5 = -x - | adalah x = -18, sehingga himpunart

penyelesaiannya {-6}.
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1. Selesaikan persamaan berikut dengan cara substitusijika x {1,2,3,4, 5, 6} !

a. x+5=9 c.8-x=5
b. x bilangan prima kurang dari6 d. x . 2 = 3
Jawab :

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan bentuk setara !

a.5+p=-2

b.5a+18=2a

c.6x+4=2x+8

3. Selesaikan PLSV berikut, kemudlan gambadah penyelesaian tersebut pada grafik I

d.2x-3=x+5
1',

e -(4x-5)-'x-5--\ 
, aZ+

, !r"*tt-?(9-a =1'' 4'- 3[4 / 2

a.7a-5=6a+3

b.5x+3=11+x

c.4x-5=2x+3

Jaiiab :

4. Tentukan himpunan penyelesaian dari :

",., a. 3(2x-4)=2(5-3x)+14 c. 3+B(2-x)=3x-19

I
b. ,(p*5)=6
Jawab :

5. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut !

4 4x+2 2x+1 6x+3
a. 5(*-3)=2x-ll c. 3 - , = 

4

b.2(x+3) =3x+B
Jawab :

d.5m+18=2m

e. 3(x +1)-2(1 -',q=-;(3-5xr

If. 5(y-2)- 5(3-3v)+5=0

E. Membuat Model Matematika PLSV
Contoh:
Nyatakan ke dalam model Matematika permasalahan berikut !

a. UmurArga 5 tahun mendatang sama dengan 15 tahun.
Jawab :

Misal : uangArga sekarang = xtahun, maka kalimat Matematikanya adalah x + 5 = 15.

b. Jumlah dua bilangan ganjll berurutan adalah 36.

Jawab :

Misal : Bilangan pertama = n

Bilangankedua=n+2
Maka, kalimat Matematikanya adalah n + (n + 2) = 36atau 2n + 2 = 36.

iltatsma*ika / KeI*s UlJ/$erxssfer 6*s*J *j,{
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Menyelesaikan Masalah Sehari-hari yang Berkaitan dengan PLSV

Untuk menyelesaikan soal yang berbentuk cerita, soal tersebut diubah dulu menjadi kalimat

Matematika.

Gontoh:
'1) Jumlah dua bilangan berurutan adalah 23. Tentukan kedua bilangan tersebut !

Jawab :

Misal : bilangan pertama = a, bilangan kedua = a + 1. maka model Matematikanya :

s+(a+1) = 23

a+a+1 - 23
Jadi, bilangan tersebut : bilangan pertama = a= 11

bilangankedua = a+1
= 11 +1

=12

2) Suatu segitiga mempunyai panjang sisi masing-masing adalah (x + 1), (2x - 3), dan (3x + 2).

Jika kelilingnya 24 cm. tentukan pan1ang sisi masing-masing !

Jawab :

Keliling = sisi 1+sist 2+sisi 3

24 - (x - 11+ (2x- 3)+ (3x + 2)

24 = x+1+2x-3+3x+2
x+2x+3x+1-3+2
6x+0

24=6x
24:6 = x

4-x
Panjangsisi 'l = x+1

= 4+1
= 5cm

Panjangsisi2 = 2x-3
= 2.4-3
= B-3
= 5cm

2a+1 = 23

2a = 23-1
2a =22
a = 22'.2
a=11

Z+

24=

Panjangsisi3 = 3x+2
= 3.4+2
= 12+2
= 14cm

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !

1. Seorang pengemudi mobil menempuh jarak 137 km dalam jangka waktu x jam. Pada jalan yang

datal kecepatannya rata-rata 52 km per jam. Pada jalan yang tidak datar kecepatannya rata-

ratanya 22km per jam.

a. Buatlah modelMatematikanya !

b. Tentukan waktu yang dipergunakan untuk menempuh jalan yang tidak datar !

2. UmurAnton2tahunlebihnyadariumurDoni.JikaumurDonixtahundanjumlahumurmereka30
tahun. Berapa umur Doni dan Anton ?

, {i,5i,fr"rsegi
a. Tentukan persamaan dalam x untuk keliling persegi panjang dan nyatakan dalam bentuk paling

sederhana !

b. Bila kelilingnya 62 cm, hitunglah nilaix !

c. Berapakah panjang dan lebarnya ?

Jawab :

Wrdwtl#i** f l<erra*Wl



4. Suatu bilangan cacah, bila dikalikan 2 kemudian hasilnya ditambah 27 maka hasilnya adalah 53.

Bilangan manakah itu ?

Jawab i
5. Panjang sisi-sisi segitiga adalah p cm, (p + 1) cm dan (p - 2) cm.

a. Tulislah bentuk yang menyatakan keliling segitiga. sederhanakan bentuk itu !

b. Jika kelilingnya 23 cm, hitunglah p !

c. Berapakah panjang sisi-sisi segitiga itu ?

Jawab :

G. Mengenal Pertidaksaman Linear Satu Variabel (PILSV) dalam Berbagai Bentuk dan

Variabel
PTLSV adalah kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda (<, E , > atau > ) dengan satu

variabel berpangkat satu.

Contoh :

'1) x- 3 < 15 (adalah PTLSV)

2) x + y 14 (bukan adalah PTLSV)

3) x(x -4, fi (bukan PTLSV)

4) $.*2x2-3 (bukan PTLSV)

Macam-macam bentuk PTLSV dan berbagai vanabel.

Contoh :

'r; 1) x -5 < 2 (variabelnya x)

2) 4 + p < 10 (variabelnya p)

3) B, t- 3 (variabelnya t)

H. Menentukan Bentuk Setara Pertidaksaman Linear Satu Variabel (PtLSV)
'1. PTLSV setara (ekuivalen jika kedua ruas ditambah/dikurang dengan bilangan yang sama.

Contoh : <+x-3 > 8

€)x - 3 + 3 > 8+ 3(keduaruasditambah 3)

<>X > 11

Jadi,x-3 > 8setaradenganx> 11.

2. PTLSV setara (ekuivalen)jika kedua ruas dikali/dibagi dengan bilangan positif yang sarna.

Contoh : Tentukan bentuk setara dari 5y < 25 t

Jawab : <+ 5y < 25

(kedua ruas dibagi positif 5)

A\/ < 5el

Jadi, 5y < 25 setara dengan y < 5.

3. Kedua ruas dikali/dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan harus

dibalik.

Contoh : <+ -3x > 24

-3x 24
o * 

. 
* Kedua ruas dibagi-3, maka tanda > langsung Cibalik menjadi <.

<>x<-B
Jadi, -3x > 24 setara dengan x < -8.

5y 25

55

"llat atl(#xo!#l$egr*ssrGas*l*$,,{



l. "Menyelesaikan Pertidaksaman Linear Satu Variabel (PtLSV)

1. Cara menggambar grafik penyelesaian PTLSV pada garis bilangan
Contoh : Gambarlah grafik penyelesaian dari pertidaksamaan berikut !

a. x < 2, x e i-1, 0, 1, 2,3, 4, 51

b. -2 <x < 5, x € {-1,0,1,2,3,4,5,6}
c. x>4,xe R(real)
d. x<4,xe R(real)
Jawab :

a. .@D*iH---+----"..._-+--_+_
-1 012345 6

b.@
-1 012345 6

Cara menyelesaian PTLSV

Untuk menyelesaikan PTLSV dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

a. Kedua ruas pertidaksamaan ditambah/dikurangi dengan bilangan yang sama.

b. Kedua ruas pertidaksamaan dikali/dibagi dengan bilangan posifif yang sama.

c. Kedua ruas pertidaksamaan dikali/dibagi dengan bilangan negatif yang sama dan tanda

ketidaksamaan dibalik.

Keterangan :

a. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan

yang sama.

Contoh : Tentukanhimpunan penyelesaiandarix + 3< Bdengan x e c!
Jawab : x+ 3-3< 8-3(keduaruasdikurangi3)

x<5
Himpunan penyelesaian x + 3< 8 adalah {0, 1,2,3, 4} atau {x I x . 5, x e c}

b. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan
positif yang sama.

Contoh : Tentukan himpunan penyelesaian 5x < 20 dengan x e A I

11 1

Jawab : Ux5x < 5x2O(keduaruasdikalikanU)
x <4

Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah {1 ,2,3,4} atau {x I x < 4, x e A}

c. Tanda pertidaksamaan berbalik (berganti tanda) jika kedua ruas dikalikan atau dibagidengan
bilangan negatif yang sama.

Contoh : Tentukan himpunan penyelesaian darix + 5-2, x e B !

1

Jawab : -5x+5 <-2,xeB

1

c) -A x + 5 - 5 < -2-5 (kedua ruasdikurangi 5)

1

<> -Ix

.= -.(- *) ,

<+x
Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah {x I x > 21, x e B}.

2..

123 4 5 6 7I

1234 5678

3 -7 (kedua ruas dikalikan -3), tanda ketidaksamaan dibalik

> -3x-7

>21
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Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !

1. salin dan lengkapilah kalimat berikut sehingga menjadi katimat yang benar !

d. 1-2-3r ,5-2)
a l-1 

-1' 
,-i-)t

f. '15 ... (2.x 6;
2. Selesaikan perlidaksamaan linear berikut ini ! (x anggota bilanga-

3. Jika x peubah pada himpunari bilangan rasional, tentukan himpunan Dert, e esaiannya dari ptLSV
berikut :

1

a.;(5a-1)>

1

b. 2(3x-1)2x-5
4. Buatlah grafik himpunan penyelesaian berikut apabila x peubah pada himpunan c,langan

a. -7 ...5
b. -8... B

a.x+2<6
b. 10 > 2x-6
c.5x-13x+2

a. -x-4<6*2x
br'6+3x>4x+2

a'{r@
-2-3-101234

-2-3-101234

d. -x-4<6-3x
e. 3x +'10 < 5 + 5x

f. 3x > 5x-10

c. 1-2(2x+1)rZ-(x-1)

d. B + 4x<7x-9

c. -3x + 2> -7
d.5x-1<3x+2

lea*r

5. Tulislah dengan notasi pembentuk himpunan setiap selang pada grafik berikut !

d.

-2-3-101234

@+--9
-2-3-101234t

J. Mengubah Masalah ke dalam Model Matematika Berbentuk PTLSV dan Menyelesaikannya

Langkah-langkah :

1. Mernisalkan sesuatu yang belum diketahui sebagai variabel (x)
2. Menyusun persamaan dalam x.
3. Menyelesaikan persamaan.

4. Menjawab pertanyaan.

Contoh:
Nyatakan ke dalam model Matematika permasalahan berikut I

1. PakArif mempunyai sebidangtanahberbentukpersegi panjangdenganpanjarrg20mcian 
ry

lebarnya(2x-5)cm. Luastanahtersebuttidaklebihdari 425cn,:. I
Model Matematika : Luas tanah = 20 x (2x - S) < 425 cm2. U

2. Syarat menjadi siswa di sebuah SMP adalah berumur lebih dari '12 tahun clan kurang dari 17 f;
tahurr. Tentukanlah usia siswa di SMp tersebut ! ii
Itrlisalkan : usia siswa sMP tersebut adalah x, maka rentang usia 12 < x< 17. il
Jacji, usia siswa SMP tersebut adalah 13,14, 'tS, dan 16 tahun. #

amx. 
l

F#at*mxtika I Kcf*$ Wll$*i3?e$gsr S*srf -y.f i' 39 :{fifias$,rff#rrj{a / ,Lgr&s yrrl sei}?e$€gr *r#s8t * f, ? ii,, rv :i



Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PTLSV

Contoh :

a. Panjang sebuah persegi panjang 6 cm lebih dari lebarnya dan kelilingnya kurang dari 40 cm

Jikalebarnya x cm, susunlah pertidaksamaan dalam x !

Jawab : Lebar = xcm
Panjang = (x+6)cm
Keliling = 2P+2t
2p+?(. < 40

2(x + 6) '* 2(x) < 40

2x+12+2x < 40

Qy+ 12 < 40

4x
4x

< 40-12
<28
< 28. 4

x, <7
Karena panjang dan lebar tidak bernilai negatif, maka penyelesaiannya 0 < x < 7.. 

. ^ .

Tentukan tiga b-uah bilangan asli genap berurutan yang jumlahnya tidak lebih dari '18 
!

Jawab : Misal : Bilangan genap pertama = x

Bilangangenapkedua = x+ 2
BilangangeriaPketiga = x + 4

Jumlah ketiga bilangan s '18

x+(x+2)+(x+4)< 18

x+x+x+2+4 < 18

18

18-6
12

tl. J

i{
i)

t,

i{

fi

iI

x .: 1 Pengganti x Yang mungkin (2'a)

Tiga buah bilangar: van! rrs-gIip ; Jika x = z. maxatiga bilangan genap adalah \2,4,6]
-rika x = 4, maka tiga bilangan genap adalah {4, 6, 8i

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !

f . ianjang sebuah persegi panjang S cm teOin dari lebarnya, dan keliling persegi panjang tersebut

kurangiari 26 cm. Jika"lebainyi* 
"m. 

Susunlah pertidaksamaan dalam x dan selesaikanlah I

2.Suatupersegi)cmdankelilingnyatidakmelebihi
74 cm'.Tentukan lttas maksimum persegi panjang tersebut !

3'F;;F;goiagooarr1x+21cm'Jikadiagonalpertamalebih
punjrn{Ou.idiagonal ke.dua, apakalr yang kamu temukan tentang x ?

njang daripada panjang garis lurus

nOc. ik"a panjarig ndC 1sx+ 1) mm dan panjang AOC (x + 14) mm''\-/\
,/\
/\.
/\
{- _.**_ . .* " 

-*:
Aoc

5. Suatu bilangan oir< bilangan tersebut

adalah *, mika : a. Buatlah pernyataan tersebut dalam bentuk PTLSV nya !

b. Tentukan nilaix !

Bentuklah pertidatisamaan dalam x ! Tentukan pertidaksamaan paling

sederhana yang ekuivalen dengan pertidaksamaan di samping !

Wj|: '',,$&&iiTHlS:
lt, 40. ,

.. .ti
l1&*f**t*tr&* / ifufut* 1'?f / $*ntw${sr &s$dl *J, s

,J

K,m€$,Exmrr

Jawab :
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2. Nilai x agar 3x - 5 = 16 menjadi kalimat yang benar adalah ... .

a. -B b. -7 c.B
3. Himpunan penyelesaian dari -3x - 5 = -5x + 11 adalah ... .

a.5 b.6 c.7
4. Jika 2x + 7 ditambah 24 hasilnya 51 . Maka, nilai x yang memenuhi adalah ... .

a. 41 b. 21 c. 10 d.5
5. Kalimat Matematika berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel adalh ... .

a.4x-5=2x.+6 b. 2x=y+6 c. x2-6=7

'1. "5 lebihnya dari x adalah 45". Maka, kalimat Matematikanya adalah ... .

a.5-x=45 b. x+5=45 c.5x=45

6. Persanraan yang ekuivalen (setara) dengan 1Ox - 12 = 1B adalah ... .

a. 10y-7 =9 b. 10x = 30 c. '10x 
= 90

Penyelesaian dari persaman 3x + 10 = 5x- 4 adalah ... .

a. x= -7 b. x=7 c. x=5
Penyelesaian dari 6x - 3 = 2x - 11 adalah ... .

a. X=3 b. X=2 C. X=_2
10. Penyelesaian dari 3(x - 5) = 7x + 1 adalah ... .

a. X=*4 b. x=_2 C. X=Z
11. Penyelesaian dari (3x + 5) - (2x -3) = -2adalah ... .

a. x=-.9 b. x=-10 c. x=-B
12. Penyelesaian dari B(x + 1)n Z(x + 4)=20 adalah ... .

a. x='1 b. x=2 c. x=3

13. Penyelesaian dari T -,r= 13 adatah ... .

a. x=2

14. Penyelesaian dari

a. a=-12

a.2m"-3=7

b. x=3

2a131
T 4=i adalah....

b. a= -14

b.3m=19-1

c. x=4

{xlx.-8,x eB}

{xlxr-B,xeB}

d.5x-45=0

d.7

d.8

d. y'= 9

d.5x-8=12

2x= 15

x = 10

x=-3

x=4

x=-7

x= 4

d. x=5

d. a= 14

d.'2m+3=12

7. Jumlah dua bilangan bulat berurutan adalah 33. Jika bilangan terkecilx, kalimat Matematika yang
me,penuhi adalah ... .

a. 2x:1 = 33 b. 2x = 33 c.'2x+1=33 d.

d.

d.

8.

9.
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c. a= 12

15. Jika m = {5}, maka merupakan himpunan penyelesaian daripersamaan .

16. Himpunan penyelesaian darr 3x - 2 < '13, x e C adalah ... .

a. {..., 0,1,2,3,4}
b. {0, 1 ,2,3,4}

a. {x ix<*4, x e B}

b.{xlx>--4,xe B}

c .1* - ,*= r,

c. {0, 1,2,3,4, ...)
d. {0, 1 , 2,3, 4, 5}

17. Himpunan penyelesaian dari 3x-2> 4x+.6, x e B adalah...

#*fcwa*i&* lffh$*e HI! J$,*.;*tp*#r+r {$;*xal* f d

"!tr

| ) Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar !



18. Grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari x+ 2< 0 dan x -4> 0, x e Q adalah "' '

a'4- W_+**q** c'

1 "2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -3'? -1 0 1 2 3 4 5 s

b( r o
-3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6 -3 -2 -1 0 1 2 3' 4 5 6

Sudut-sudut suatu segitiga adalah 70", (x + '13)', dan (x + 23)". Sudutyang terkecil adalah ... '

a. 500 b. 40" c. 45o d. 35,

Suatu persegi panjang mempunyai lebar (2x - 3) cm dan panjang 10 cm. Jika luasnya tidak lebih

dari 35 cm2, maka pertidaksamaan yang tepat adalah ... .

a. 2x-3 + 10 < 35 c. (2x- 3)x 10 < 35

b.2x-3+10<35 d. (2x-3)x10<35
Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan -2x + 5 < -7,x e Aadalah "''
a. {6, 7, B, ...} c' {..., 4, 5i

b, {1,2,3,4, 5} d. {7, 8, 9, ...}

Himpunan penyelesaian dari -5b + 3 > -2b + 6 adalah ... .

a.{blb.<-2,beB} c {blb<-1,beB}
b iblb<-2,be B) d {blb<-1,beB}
eanlang sisi-sisi sebuah persegi adalah (x + 5) cm. Jika kelilingnya 28 cm, maka luas persegi

adalah ... .

a. 24 cm2 b. 36 cm2 c. 45 cm2 d. 49 cm2

24. Suatu pers:egi panjarrg kelilingnya 16x + 8) cm. Jika panjangnya (x + 6) cm, maka lebarnyrs 363lah .. . '

a.4x+1 D. 4X_ c 2x-2 d. ?-x+2

25. /\kuacJalahsebuahbilanca- <a3kai a(-sarnaggngsnl2 ebihnyadariaku.Bilanganapakah

aku ?

a.6 c.8 /lO

19.

20.

21.

22

23.

b,7

x-l x
^ _r_d' 2'3
Jawab :

2. Tentukan himpunan penyelesaiannya, kemudian gambarlah grafik [rimpunan perryelesaian itu !

c. !{r* - r) .,

-2 b. 4x _ 1 = 5(x + 1) c. -5=6-3x

a.2x+1>B

,Jawah :

3. Garnbarlah grafik setiap selang berikut !

a. ix I -4x<21
Jawab :

b.{xl2<x<3} c. {xlx }-3}

4. Umur P6r,6i ilga !

Jawab : 

--

5. Parrjang sisi-sisi seOuan segitiga a'dalah G + 4) cm, (2x + 4) cm, dan (4x + 3) cm. Jika jumlah dari

dua sisi yang pendek lebih dari sisiterpanjang, maka :

a. Buailah panjang sisi segitiga tersebut dalam kallmat Matematikanya !

b. Selesaikanlah pertidaksamaan tersebut !

c. lentukan panjang masing-masing sisi segitiga yang'mungkin !

Jawah :

b.6-4x<2x

i*li.,iffi K#:KHairi;ksjli[sKxffsH]it&ssscHfi .&xrsx'}[#

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Tentukan himpunan penyelesaiannya, kemudian gambarlah grafik himpunan penyelesaian itu !

$dx{ermil{il<p I ff *J*s [r]f I
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Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar :

ARITMATIKA SOSIAL

3. Menggunakan bentuk Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
dan perbandingan dalam pemecahan masarah daram pemecahan masarah.

3.3 Menggunakan konsep Aljabar dalam pemecahan masalah Aritmatika sosial yang
sederhana.

A. Menghitung Nilai Keseluruhan, Nilai per unit dan Nilai sebagian
Dalam kehidupan sehari-hari, kitapun harus dapat menghitung nila-ilaba, rugi, harga jual, harga
beli, rabat, bonus, bunga tunggal, nilai keselur,uhan, nilai per unit, nilai sebagiin, dai sebagainya.
Contoh : Harga 1 lusin buku di sebuah toko Rp20.400,00. Untuk kep6rluan sekolah Rossi

t ingin membeli30 buah buku.- 
Hitunglah : a. Nilaikeseluruhan c. NilaiT buah buku

.,., b. Nilai per unit

Jawab : a. Nitai keseturuhan = fl* Rp20.400,00 = Rp51.000,00

b. Nitai per unit = +x Rp20.400,00 = Rp1.700,00,1L

c. Nitar 7 buah buku = + x Rp20 400.00 = Rcli 900.0a

Menentukan Besar dan prosentase Laba, Rugi. Harga Jual, Harga Beli, Rabat, Bunga
Tunggal dalam Kegiatan Ekonomi
1. Harga Pembelian, Harga penjualan, Laba dan Rugi. Harga pembelian artinv'a sejumlan Lang yang Cikeluirkan.. Harga penjualan artinya se.urnlah uang yang diterima.

" Laba artinya harga penjuaian lebih cesar daii pembelian.
" Rugiartinya harga penjualan jebih kecjl dari pembelian.. lmpas ar-tinya harga penjualan = harga pembelian.
Dalam perdagangan, seseorang akan membeli suatu barang kemudian ia akan menjualnya
kembali. Dalam hal ini pembelian barang disebut harga p.-.belirr. Sedangkan fenlualan
barang disebut harga peniualan. Selain itu, dalam transaksijual beli diperolei istilah-istilah :

a. Untung/ Laba
Jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian.

Untung = Harga Jual - l-larga Beli

Rugi = Harga Beli - Harga Jual

t-
ntau (riargalPen.:atan > Harga e"rU",,$J
Rugi
Jika harga penjualan lebih kecildari harga pembelian.

Atau: 6

h.



c. lmpas
Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian.

Atau :

Contoh:
1) Seorang pedagang membeli l5lusin buku dengan harga Rp450.000,00. Jika ia menjual

habis semua buku dengan harga Rp2.750,00 per unit. Berapa keuntungan yang diperoleh
pedagang tersebut ?

Penyelesaian :

l-1arga pembelian = Rp450.000,00
Harga penjualan = 15 x 12xRp2.750.00 = Rp495.000,00
Sehingga : Untung = Harga penjualan - Harga pembelian

= Rp495.000.CC - Rp450.000,00

= Rp45.000 0C

' Jadi, pedagang tersebut mengalam <e;ntungan sebesar Rp45.000,00.
2) Ayah membeli mobil bekas. terr',ata setelah dijual kembali Ayah mengalami kerugian

Rp2.500.000,00 Tentukan far:a:e-celian mobil tersebut, jika harga penjualan mobil
tersebut sebesar Rp33.25C 3CC 1,3 '

Penyelesaian :

Harga penjualan = Ri33 251 l'l: C'3

Rugi = Lc2 3:'l :Ca 3,i

Sehingga. ha.ca ce-c€ a- = -z.3ace' -z:?n * R.gi
= Rc33.25i 30:.CC - Rp2.50C.000.00

= Rp35.75C 00C.00

2. Menentukan Persentase Untung atau Rugi Terhadap Harga Pembeliar
a. Persentase Untung

Harga Penjualan = Harga Pembelian

Persentase Untung
Untung

= _^100%
Harga Pembelian

Ccntotr:
Jika harrga pembelian suatu barang Rp60.000,00, sedangkan harga penjualannya
Rp66.000,00. Tentukan persentase untungnya !

Penyelesaian :

Persentase Untung =
Untung

Harga Penrbelian

66.000 - 60.000

60.000

6.000

oo-oo0 
x1000/o

10%

x 100%

x 100 7o

tr. Persentase Rugi

.Seorang pedagang mainan membeli 100 buahmobil-mobilan dengan harga Rp4.250,00 per

buku. Jika pedagang itu menjadi semua mobil-mobilan tersebut dan rnemperoleh uang
sebanyak Rp400.000,00. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut !

#/# {**r$ff&n / J{eia* i/$Jr'$******, 6*s6f "1^{

w- '& rexYl:
Y &4* *-5).&..M
r.1,,. iil

Persentase Rugi =

Contoh :



Penyelesiian :

Harsa pemberian : llu#,i,,1uf,oo
Harga penjualan = Rp400.000,00
Sehingga: Ped'agang itu mengalamikerugian. maka :

ii persentase Ruoi _ __Rugi
14 

ase Rugi = n*gu p";b"ti* x l oo%

,,) 425.000 _ 400.000)_
1) 425000 X urr::
l1

ili 25.ooo

Itr = 42soooxloG?':

l$ ,oo 15

ix = i7 = 57,i:

il .-*--'-' --t/,-

it Latihan (fl-)
iir--
,il fei.a,ran 

soal-soat.di bawah ini d_engan tepat

ii\
:!

!S
r(l

r{

l-)

i}
a

ii
it

ti

iI
i{
i!
t,
ri

1I

)t
r{
i!

1I

i*;l ,

tv /4i_.*'-..*-r----_

ii :ffictms@)
11:

i$ 3' Menghitung Harga Penjualan atau Harga Pembelian Jika presentase Untung/ Rugli{ oiketahui
j{ a. Menghitung harga penjuatan
jl Contoh:

Itr :"!:l:h 
koperasi membeli 50 buku tulis dengan harga Rp125.000,00. Kemudian buku dijuat

il l"ngan 
mendapatkan untung 10%. Tentukan harga penjualantiap buku I

il Penyelesaian : Harga pembelian 50 buku = Rp125.000,00

i1 Untunq = 10%x Harga pembelian

it = lOyox Rp125.000,00

j$ = Rp12.500,00

!ol-i.\rnriw:z<.r=::tr-.-viri i.. , 
^^^:(.^^a?:;i*rraz

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !'1 Ali membeli sepeda baru seharga Rp620.000,00. Setelah beberapa bulan, sepeda itu dijual kembali
dengan harga Rp607.600,00. Hitunglah persentase kerugian Ali !

l{alsa pemuJiiarf 
"Rp36.000,00. Berapakah persentase untungnya ?

Jawab :
Suatu barang dibeli dengi a
Rp36.000,00. Berapakah persentase untungnya ?

Seoranglcedagang membeli dua jenis be a
sebesar Rp3.000,00 per kg dan 60 kg jenis beras kedua denganTrlrga Rps.Soo,o0 per kg. ftemudian
kedua jenis beras itu dicampur. Jika pedagang tersebut-mengh6ndaki keuntunganleluruhnya
Rp70.000,00, dengan harga berapakah beras cimpuran itu dijJar per kg ?

Seorang tukang mebel lemari 
A

lemaridijual dengan harga Rp1.400,00 pbr lemari dan sisanya dijual Rp1 .150.0b0,00 per lemari.

l#aternatika lffdas WIl $emeshr Ga$ar. j",



Sehingga. harga penjualan 50 buku:

= Rp125.000,00 + Rp12.500,00

= RP137.500,00

Jadi, harga penjualan tiap buku =

b. MenEhitung harga pembelian
Contoh:

Rp137.500,00
= Rp2.750,00.

Harga penjualan sebuah barang adalah Rp22,500,00 dengan kerugian 10%. Tentukan harga

pembelian barang tersebut !

Penyelesaian :

50

Harga pembelian dalam % =

Rugidalam % =

Harga penjualan dalam % =

Maka, harga pembelian barang

1) Jika untung :

Harga pembelian =

100%

1jYo

100%-10oh= 90%

'= 
#x.Rp22.500,00 = Rp25.000,00

100%

100% + Persentase Untung

100% - Persentase Untung

x harga penjualan

100%

1 00%

x harga pembelian

. - Dersentase Rugi

, - le'ser:ase Rugt

x harga penjualan

x harga pembelian

Harga penjualan

2) Jika rugi :

' 
Harga pembelian

Harga penjualan

4. Rabat (Diskon), Bruto, Tara, dan Netto

a. Pengertian rabat (diskon)
Rabat (diskon) dapat diartikan sebagai poiorgan harga yang diberikan penjual kepada pembeli.

Contoh:
Ayah membeli sebuah mesin cuci seharga R01.500.000,00. Dari toko tersebut, Ayah

memperoleh diskon 10%. BerapaAyah harus rnembayar mesin cucitersebut ?

Penyelesaian :

Diskon = 10o/ox Rp1.500.000,00 = Rp150.000,00

Jadi, Ayah harus membayar mesin cuci sebesar = Rp1.500.000,00 - Rp 150.000,00

= Rp1.350.000,00

b. Pengertian bruto, netto, dan tara
Bruto artinya berat kotor. Netto artinya berat bersih. Sedangkan tara artinya selisih antara

bruto dan netto. Dalam hal ini, ketiganya dapat dihubungkan sebagai berikut :

Bruto =
Netto =

Tara =

Netto + Tara

Bruto - Tara

Bruto - Netto

1) Seorang pedagang beras menerima beras datam karung, Pada setiap karung tertera tulisan

"Bruto 50 kg. Netto 48 kg"

Tentukan' ; a. Berat kotor beras

b. Berat bersih beras

c. Berat karung

Malematika ! Kelas Vtt / '$emestet Gasal - i,'l



Penyelesaian : a. Berat kotor beras (bruto) = 50 kg
b. Berat bersih beras (netto)= 48 kg

2) seorans p"o,s,ns";"X1ii f 
,.-T: jf;?,.". 

0"";.,u3,,1?";11fr;',:i,, t2 ks dantara
1%. Berapa rupiahkah pedagang rtu harus membiyar jika harga setiap kg Rp3.000,00 ?
Penyef esaian : Berat bruto = S x 72 kg = 

' 
SOO kg

Tafa 11ro 
= 36C kg = 3.6 kg

Netto = 360-36
Pedagang harus membayar

356 4 kg

356.4 kg x Rp3.000,00
Rpl C69.200,00

Latihan

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat !

l Pedagang sepeda menjual sepeda dengn harg Rp500.000,00. Dari penjualan ia mendapat untung
25%. Hitunglah harga pembeliannya !

Jawab :
2. Berat 25 peti buah a.pet 250 kg 

p
kg apel seharga Rp15.000,00. Berapa harga pemb"iiannyi Z

5. Seorang pedagang membeli re 
a

:,"."":*::3ijt]?9^?99:oql,F o!o1s3ns insin menluatdensan mengharap keuntunsan 20%,

Jawab : 
-_'.?_ -._T gvllq|Yq !\Pa.vvv,vu !

Seorang pedagang membeli rra 
otersebut, jika :

a. memperoleh untung 35%
Jawab :

b. menderita kerugian 15%

maka berapa harga jual sepeda tersebut ?
Jawab :

seorangpeoa @
?::T., 

rupiah pedagang itu harus membayariika harga tiap kg beras seharga Rp4.000,00 ?

Pajak
Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepacla
negara atau pemerintah guna kepentingan bersami (rakyat).
Misalnya : - pajak penghasilan (pdh)

- Pajak Pertambahan Nitai(ppn)
- Pajak Bumi dan Bangunan (pBB)dan sebagainya

Jawab :

a' s_eorang pegawai yang berpenghasilan tiap bulannya Rp1.g00.000,00 dikenai pph sebesar
15%. Berapa pajak yang harus dibayarkan tiap buiannya ?
Penyelesaian I pajak= 15%xRp1.g00.000,00

15

lb. x Rp1.800.000,00

= Rp270.000,00

lii

tfi

H

fi,t

H

H
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b. Aldi membeli sebuah pesawat radio dengan harga Rpl80'000,00 dan dikenakan Pajak

pertambahan Nirriippnft"o"tu1 10%. B'erapa rJpiahkah Aldi harus membayar pesawat

radio tersebut ?

Penyelesaian : Besar pajak PPn = lOo/o x Rp180'000'00

= 
10 

x Ro180 000,00
100

= RP18'000'00

HargapesawatradioyangharusdibayarAldiadalah
=

Rpl 80.000,00 + RP1 8.000,00

Rp198.000,00

6. Perhitungan Bunga Tunggal dalam Kegiatan Ekonomi

Bunga 1 tahun %bungaxmodal

Bunga dalam n bulan = +x % bunga x modal

Contoh :

Rara menabung di koperasi sebesar Rpa.0o0.000"0o dengan suku bunga tunggal 15% per

tahun. Tentukan besar bunga

a. Pada akhir bulan pertama c' Pada akhirtahun kedua

b. Pada akhir bulan keemPat

Penyelesaian :

a. Bunga pada akhir bulan pertama z 
,, 

- 
f# x Rp4'000'000'00 = Rp50'000'00

b. Bunga pada akhir bulan keempat ,,= #- #x Rp4'000'000'00 = Rp200'000'00

= ," ffixRp4'000'000,00 
= Rp1'200'000'00

e. , Bunga pada akhirtahun kedua

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat'!

1. Paman memperoleh gaji sebulan Rpt'ZOO'000,00 dengan penghasilan tidak kena pajak

Rpi.000.000,00. .ri[a e"prr aq arerh 12o/o,berapa gaji,yqng diterima paman ?

Jawab :

,. ";,:;;rne*' 0^0o Ctuk ituAisrh kena pajak pembelian

,*b"rrr. 5%. Berapa Aisyah harus membiayar?

Jawab :
g. i,ffil"*";yimp an bunga 20o/o p$ tahun.

Hitunglah besar bunga setelah :

a.4tahun b- 9 tahun c. 2 talun

Jawab :

n. 61;ffi-ryimp ffisat'2%Pertahun'
- h^-i L^-.,^ ,a^hahr rna ?

ffiffi#'iffi"s;;"r;;;;;fii6eooooo,oo' Berapa bulan Doni harus menabuns ?

Jawab :

s i,Xffi:*""s" ::ll lf :?99::iff:j"*l'
bunga 6% ietahun. Jika uang itu dikembalil'

*{*fe*rafiJcu y'ffel*s Wtrl $enes{er GaspI*J'f48.



i!-,,r'f"
.\
)\
l ,iil,riis.
| 'rilrliiffi

l.
)'/

/, ) \_ ..::-. _,; I l.!:l3:_e_yly_l I tih

1t wgnKwmpetemsls Y--- - 
ij'r 'r ./ 'r ) t'l

Irl b. Rp2 000.00
It

I :)${9!ix4" I:,.',113./.!"..s^ /w

I "', -- 
- -- .-:.::- :::'-.:.:.::::::::::-*.-...::::::-::::::::::::::::::::::::::.--''-t------' - ) /

i\ ./'.:,. 
-=-:=i{(.1 .,i' Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar r t

ll.-.......'::::::::j:::::j:]:::]::5-::g*=:

'i 
, Harga sebuah sepatu Rp125.000,00 mendapat diskon 30%, maka besarnya diskon adalah ... .

i$ , Rp37.500,00 c. Rp87.500,00 , .

,I b Rp67.500,00 d. Rp88.500,00

'}21lusinpakaiananak-anakdibelisehargaRp50.000,00.KemudiandijualRp5.000,00tiapbuah.
) Jika dihitung dari pembelian, maka ... .

,{ , untung 20% c. rugi 10%
:iI b, untung 15% d. rugiS%

,{ 
, lbu membeli gula per kilogramnya Rp10.200,00. Jikadijualdengan mendapatkan untung Rp300,00 

,,i per kilogrqmnya, maka harga jual per kilogramnya adalah ... .

]I , Rp10 400,00 c. Rp10.500,00

i{ b Rp10.200,00 d. Rp10.600,00

;i o Sebuah barang dibeli dengan harga Rp5.000,00 dan djual dengan mendapat untung 30%. Harga
:! jual barang tersebut adalah ... .

It , Rp5.500,00 c. Rp6.500,00

i$ 
"o 

b. Rp6.000,00 d. Rp7.000,00

itr u 1 kardus mie instan yang isinya 40 buah, jika harga per unitnya Rp750,00, maka harga mie instan

il 1 kardus adalah ... .

li , Rp27.500,00 c. Rp30,000,00

ll b Rp2e.000,00 d. Rp32.500,00

il u Harga sebuah sepeda motor bekas RpS.000,000,00, setelah dipakai 6 bulan harganya menyusutjl menjadi Rp4.400.000.00, maka kerugiannya adalah

ti " 
RP100 000.00 c Rp4,t{, iiCO.6C

ri b Rp200.C00.00 o. RpAIC 000.C0

lf , Jika harga 1 gros keiereng Rp11 .250.00 rnaka harga '1C buah kelereng adalah ... .

,i u Rp600,00 c. Rp800,00

.; b Rp700,00 d. Rp900,00

iji t .Jitra harga 6 kg jeruk Rp39.000 00, m aka harga 10 kg jeruk tersebut adatah . .. .

iJ b Rp50.000,00 d. Rp65.000,00

lI9Jikaharga1lusinpiringRp50.400,00,makahargasatupiringtersebutadalah....
i$ " 

Rp4.100,00 c. Rp5.100,00

li b Rp4 200,00 d. Rp5.400,00 . ,

]{ 10 ModalAri dua kali modal Budi. Jika modaltui habis dibelikan 12 lusrn getas dengan harga Rp1.500,00

]I O*r unitnya, maka besarnya modat Budi adalah .,. . . i

l{ u. Rp112.000,00 c. Rp105.000,00

il ., b. Rp108.000,00 " d.. Rp100.000,00

ii 11 Tuti mentbreli 5 kg jeruk dengan harga Rp35.000,00. Jika jeruk tersebut terjual habis dengan harga

iInpe000,00perki|ogramnya,makakeuntunganY?ngdiperolehTutiadalah
i.j Rpl ooo,oo c. Rp4.ooo,oo

d. RpS.000,00

ffiWffi*ut-* l}f*tefiri#*a l Kotas t/Jtr I $ernesfer 6asal . j. {



12. Udin membeti barang di toko sebesar Rp1.500.000,00 dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn)

sebesar 5%. Jadi, Udin harus membayar barang tersebut sebesar ... .

a. Rp1.565.000,00 c' Rp1'585'000,00

b. Rp1.575.000,00 d' Rp1'595'000'00

13. pak Eko membeli sepeda seharga Rp400.000,00. Setelah dijual kembali ternyata laku

Rp450.000,00. Maka, persentase keuntungannya adalah "' '

14. lbu membeli 1 tusin buku seharga Rp14.400,00. Jika buku tersebut dijual lagi dengan

Rp1'500,00perbuahnya,makapersentasekeuntungannyaadalah'...
a. 21o/o c. 28%

b.26% d. 30%

15. Eva menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 di sebuah bank. Setelah 10 bulan uangnya menjadi

Rp3.200.000,00. Persentase bunga per tahun yang diberikan oleh bank adalah " ' '

16. Burli membeli sepeda motor seharga Rp4'000'000,00'

Rp3.600.000,00. Maka, persentase kerugiannya adalah

harga

Sltetati dijual lagi ternyata hanya laku

Bila pembeli membaYar sebesar

a. I I,C"/o

b. 15Yo

a. 6o/o

b. 10%

a. 27,95k9
b. 27,90 kg

a. Rp820.000,00

b. Rp800.000,00

c. 17,5%

d. 20%

c. B%

d. 12o/o

c. 27,75k9
d. 27,50 kg

c. Rp780.000,00

d. Rp760.000,00

c. 3.5%

d. 4,5%

a. 5% c. ZOoh

h). 10% d. 30%

17. Suku bunga pinjaman suatu bank adalah 20% per tahun. Bila ayah meminjam uang di bank

sehresar Rp800.000,00, maka besamya uang yang harus dikembalikan ayah seteiah meminjam 6

buian adaiah .. .

a. Rp810.000,00 c. RPB50'000,00

b. Rp830.000,00 d' RPBB0'000,00

1g. Bruto suatu barang adalah 30 kg. Jika taranya 2,5 kg, maka netto barang tersebut adalah ' " '

'19. Toko "Bintang" memberi diskon 10% kepada pembelinya'

Rp19.800,00, maka harga barang sebelum dipotong adalah '

ar. Rp23.000,00 c. RP20'000,00

b. Rp22.000,00 d. RP19'000'00

20. lliu menjual emas mengalami kerugian 1Toh setiap gramnya Bila harga jual emas tiap gramnya

Rp72.000,00. Maka, harga beli '10 gram emas tersebut adaiah " '

21. Widu1 memberi sepeda motor bekas dengan harga pembeliannya Rp3.200.000,00 kemudian dijual

clengan harga RP3.056.000,00.

Jadi. persentase kerugiannya adal ah

a. 45'/o

b. 35%

?.2. pamanmembawa sekarung beras dengan berat seluruhnya 52 kg. Jika tara 2o/o' maka nettonya

c. 50,77 kg

hr. 50,96 kg d' 50,87 kg

23. Xop"rr*i rltot"n membeli buku Matematika jilid 1 sebanyak B0 buku dan jilid 2 sebanyak 60

buku clengan harga setiap buku masing-masing Rp12,000,00 dan Rp11'000'00' Jika penerbit

mernberi diskon 25o/o. Berapa rupiah koperasi harus membayar ?



24.

?_5.

a. Rp1.215.00d,00 n Pn.1 ,1r^ 
^^^ 

nn
b. Rp1.315.000,00 

c' Rp1'420.000'00

Adi menvimpan uans sebesar Rp400.000,0r.';"ff; l::[oro,n11".n memberikan bunga tunssat1B% per tahun, maka bunga tabungan selama g bulan adalah ... .a. Rp40.000,00
b. Rp4s.ooo,oo c' Rp48'ooo'oo

Dua lusin buku tuiis dibelidensan harga nn+a,olo 
fr?1910jixl dijuarternyata mengarami kerugiansebesar Rp6.000,00. Harga penjuaran tiap buku turis tersebut adarah ... .a. Rp1.500,00

b. Rp1.75o,oo c' Rp2,ooo'oo

d. Rp2.250,00

,,..t1 .,; Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

b. Berapa rupiah untung atau ruginya ?
c. Hitunglah persentase (%) untung atau ruginya !

Jawab :

3. Seorang pedagang membeli TV d"n 
r,jika : a. Mengalami untung 20io

1. Tentukan harga per unit tika d <e:ar_r
a. Harga 1 0 kg gula Rpgg 20C. Ct
b. Harga 1 gros rnainan R.57e OCC 0:
Jawab :

a. Tentukan harga penjualan seluruhnya !

b. Mengalami rugis%
Jawab :

Hitunglah besar angsuran yang harus dibayar oreh pak Karyo setiap burannya ?

Secrang pedagang buah nremou i l 
nharga Rp15.000,00 per kg, 25 kg dijuar cengan rar:a r c,2 !cr 0c per kg, <jan 15 kg crijuar denganharga Rp'tC.000,00 per kg, secjangkan sisinya busi<

4' u n t rr k m e n a m b a h nr o d a r u s a h a rr y, p 
a kra ryo . u, i n 

1 
urn ;ilffiI;@ 

o

iil::i::i:l1]ll: :::,:il!: yns akan dikemoarir<an ;;;," beranssuran serarna 12 tahun

i
il
!l

H
*
/J

i!

ii
t:

$

5. Seorang karyawan memperoleh gu ffi tiIrk
[T:fl?:::i-ll;illfi. Jika besar pajak penshasiran 10%, berapa sali yans diterima karyawan

t. lsfi{srrrf,*f*n /fi.bfws W/$e w**t*r G*x*t _ i.*



PERBAT.IDINGAI{

Standar KomPetensl

Kompetensi Dasar

3. Menggunakan bartuk Aljabar, persiamaan dan pertidaksamaan linoar satu variabel

dan pernandingan dalam pemecahan masalah dalam pemecahan masalah.

3.4 Menggunikan perbandingan untuk memecahkan masalah'

A. Gambar Berskala, Foto, dan Model Berskala

1. Gambar Berskala
Skala adalah ukuran pada gambar : ukuran sebenarnya'

Misal :

Skala 1 : 1 .000.CCC anrnya jika pada gambar 1 cm, maka ukuran sebenarnya adalah 1 .000.000

cm atau 10 km.

Rumus :

Skala = Ukuran pada gambar: Ukuran sebenarnya

Contoh :

1) Jika pada peta terdapat tulisan skala 1 : 1.000.000. Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili

1.000.000 cm larak sebenarnYa.

2) Jika pada peia te:'dapat skala 1 : 100.000.
'lentukan 

:

a. .larak peta yang menyatakan 30 km jarak sebenarnya !

b. Jarak sebenarnya, jika dinyatakan pada peta 5 cm !"

Penyelesaian :

a. Jaral< pada peta b. Jaraksebenarnya

_ Jarak pada peta

- Jarak sebenarnya

60 km

x

Skala

1

100.000

_ -!gekpege!sl3-* 
Jarak sebenarnYaSkala

1
5

v

6.000.000

6.000.000

100.000

x = 60cm
Jarak pada peta adalah 60 cm.

y = 5x100.000
y = 500.000 cm

Y = Skm

Jadi, jarak sebenarnYa adalah 5 km.

100.000

1

100.000

,x

il#afex*afi]sa / Keie* VtrIl $enres{ar 6a*at *.f.t



2. Menghitung Faktor perbesaran dan pengecilan
Contoh:
1) Bakteri apabila dilihat dengan kaca pembesar berukuran 6 mm. Berapa faktor perbesaran

kaca tersebut, jika ukuran sebenarnya bakteri tersebut 0,003 mm. 
-ooo'o' 

',

Jawab : Faktorperbesaran= 
ffi 

:

.

_ _6mm ;

o,oos n',rn = 2'000 ;

Jadi, faktor perbesarannya adalah 2.000 kaii
2) Tinggi sebuah menara adalah 20 m, jika digambar tinggi

tentukan faktor pengecil gambar tersebut I

Jawab : Faktor pengecilan =
Ukuran pada foto

Ukuran sebenarnya

menara tersebut hanya 5 erii.

kali.

5cm
=

2,000 cm

1

400

Jadi, faktor pengecilan foto tersebut adalah
1

400

1 : 1.500.000 adatah 6 cm.

2. Panjang suatu halaman rumah ud 
h3_,5 cm, berapakah lebar sebena mya?

Jawab :

skala 1 : 1.000, tentukan luas lapangan pada gambar !

Jawab :
4. Sebuah peta dibuat se 

l
Jairab:

5' suatu tanalh yang berbentuk persegi panjang mempunyai skala 1 : 500. Jika ukuran tanah tersebutpada gambar 10,5 cm x 9,5 cm, teniukan tu=as sebena;y; i 
-

Jawab :

B. Perbanclingan senirai dan perbandingan Berbarik Nirai
1. Perbandingan Senilai/Seharga

Perbandingan adalah membandingkan 2 besaran yang sejenis dalam bentuk yang paling
sederhana.

Contoh :

a. Rp6.000,00 : Rp2.000,00= 6 : 2 = 3 : 1

b. 1"5 i-nenit, l) i^^= ZS menit: g0menit 
= 5 : 6

---\.,1_ _ ....__._/

Kerjakan soar'soar di bawah ini dengan singkat dan jeras !".1. Jarak kota soro - semarang paoa plta puriu Jawaylng berskura
Berapakah jarak sesungguhnya antara kedr; k;;;il;iii
Jawab :

ffa{s*lsff*s / treI,r* Vl# Sems${sr eff st :}" ;



2. Mengenal Dua Macam Perbandingan

a. Perbandingan senilai

Perhatikan !

Banyaknya Buku

1
Rp2.000,00

Rp4.000,00

Ternyata : Perbandingan banyaknya buku =

Perbandingan harganYa buku =

Jadi, banyaknya buku dan harganya merupakan perbandingan senilai/seharga.

b. Perbandingan berbalik nilai

Perhatikan : Dalam membagi 24 kelereng kepada beberapa anak'

BanyaknYa Anak

3
B

o
4

31 I
Ternyata. Perbandinganbanyaknyaanak = 6=, 

LO"*"Or,,nrn
I 2l

Perbandingan jumlah kelereng yang diterima = i = 1 )

Jadi, banyaknya anak dan jumlah kelereng yang diterima merupakan perbandingan berbalik

nilai.

3. Perhitungan Mengenai Perbandingan

a. Menghitung perbandingan senilai

1) Berdasarkan nilai satuan

contoh : Jika harga 6 m kain adalah Rp192.000,00, berapa harga 10 m kain tersebut ?

Jawab : Harga 6m kain = Rp192'000'00' maka:

Harga per meternya = = RP32'000,00

Jadi, harga 10 m kain tersebut

2) Berdasarkan perbandingan senilai

10xRp32.000,00= RP320.000,00

6 RP192.000,00

106
6x = 192.000x 10

Rp192.000,00
x=

b

x = Rp320.000,00

Jadi, haiga 10 m kain tersebut adalah Rp320'000,00'

LI
2l

I sama
Rrr2.000,00 1 |

Rp4J00,00 = , )

LJ

6

' 
t.l

i,i
,l!

,lj

r1.

t
ji
l\

.:.

Rp192.000,00

ll
Ii. uo$

r\ :ntiiii'*.'-



b. Menghitung perbandingan berbalik nilai
1) Berdasarkan hasil kali

Gontoh :

Jarak2 kota dapat ditempuh sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata80 kmijam dalam
waktu 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobiltersebut jika waktu tempuhnya 4 jam?
Penyelesaian :

Jarak yang ditempuh mobii = B0 km/jam x 3 jam = ?40 km
Maka, dengan jarak yang sama jrka waktu tempuhnya 4 jam, kecepatan rata-rata mobiradalah:

240km

4.

4 jam = 60 km/jam

2) Berdasar perbandingan

Gontoh :

Waktu fian)

80 
=!y3

.4Y = 8ox3

240y-4

Y = 60
Jadi, kecepatan rata-rata mobil jika waktu tempuhnya 4 jam adalah 60 km/jam.

Menyelesaikan Soal Cerita
Contoh;
a' Seorang peternak ayam, jika ayamnya 2.000 ekor menghabiskan makanan sebanyak 30.000kg tiap bulannya. Berapa kg makanan yang harus oiseoiat<an tiap bulannya jika ayamnya

dijual 400 ekor ?
Penyelesaian :

Perbandingan antara banyaknya ayam dan persediaan makanan merupakan ,,perbandingan
senilai". Maka :

t' -jBanyaknyal : Banyaknya

- lyam i Makanan

:- 2ooo I - 3onoo
1600 l- -=--

| _x.
Sehingga:

2.000 30.000

1.600 x

2.000x = 30.000.1.600
2.000x = 48.000,000

48.000.000x = 2J00 =24.0A0

Jadi, banyaknya makanan yang hqrus clisediakan jika ayamnya 1.600 ekor adalah 24.aookg.

Apabila berdasarkan pericandingan, maka :

Mat*t?t&llka / ffBl*s tflIl Ssms$fer fiilsfit -S{



b. Sebuah kotak terdapat kelereng jika dibagikan 20 orang masing-masing mendapat 5 biji'

Berapa kelereng yang diterima masing-masing anak jika dibagikan kepada 25 anak?

Penyelesaian :

Perbandingan antara banyaknya anak dan kelereng yang diterima merupakan "perbandingan

berbalik nilai", maka :

Banyaknya
Anak

Kelereng Yang
Dilerima i

To

Sehingga:

20 -y255
25Y = 20.5
25Y = 100

y=4
Jadi,banyaknyakelerengyangditerimamasing-masinganakadalah4biji,

Latihan

Kerjakan soal'soal di bawah ini dengan tepat !

1. Suatu pekerjan dapat diselesaikan dalam waktu 36 hari dengan jumlah pekerja 16 orang'

a. Jika pekerjaan itu ingin l2harilebih cepat, Berapakah tambahan pekerjanya ?

b.Jikadalampererjaandiatasada4orangyangtidakhadir,berapakahlamapekerjaanituakan

2.Sejumlahu"ngoranganakdenganmasing-masingmenerima
Rp3.000,00. Jika ada 20 anak. berapa rupiah masing-masing anak menerima uang ?

selesai ?

Jawab :

Jawab :

Jawab :

4. Dalam *rttulilffi drprt r""y"brdk* 5 soal Matematika. Hitunglah banyak soal

yang dapat diselesaikan Budi dalam waktu 66 menit !

Jawab :

3. Untukn'"n"rpuhlurakkotrAdan kota BCengar r'obrl vang setrap 12km memerlukan l liter

bensin, seseorang harus mengeluarkan braya Rp72 CCO j0 iika ia menggunakan mobil yang

setiap B km memerlukan 1 literbensin, maka tentukan besar tarn banan pengeluarannya !

5'Untuk*un*@urinwar<tu3janrdengankecepatanrata.rata60km/jam.
Jikakecepatanrata.ratanyaTSknr/jam,berapakahwaktuyangdiperlukan?

Jawab :

#rt*ma#** / t{sf*s Vrll Sem6${dr 6e$$I *i {



3' Sebuah model pesaurat:erbarg, panjang sayap 30 cm dan panjang badan 40 cm Jika panjang
sayap sebenarnya 7 5 r raka panjang badan pesawat sebenarnya adalah ...
a. 5,6 m c. 11,3 m

1 . Jarak antara dua kota pada peta 2,5 cm. Bila skala 1 : 'l 00.000, maka jarak sebenarnya adalah . . . .

a. 4,5 km c. 2,5 km
b. 4,25 km d. 2,25km

2' Sebuah rumah pada denan digarnbardengan luas'10 cm2, luas denah sesungguhnya.l60 m2.
Skala perbandingan yang tepa: adalah ... .

b. 1 :400 d. 1 : 40.000

b. 10m d. 20m

Au4
Faktor pembesar sebuah kaca pembesar adalah 20 kali. Jika suatu benda nampak oleh kaca
tersebui sepanjang 15 cm, maka ukuran tersebut sebenarnya adalah ... .

a. 75 cm c. 0,075 cm

a.28m c. 7,2m
b. 45 nr d. 140m

' 5' Jarak dua kota pada peta dengan skala 1 : '15.000.000 adalah 3 cm. Jika digambar dengan skala
baru yaiiu 1 : 3.000.000, maka jarak dua kota pada peta yang baru adalah ... ,

a. 12 cm c, 1B cm
b. 15 cm d. 45 cm

4' Sebuah gambai rencana berskala 1 . 12a Jrka lebar gedung pada gambar rencana 6 cm, maka
Ielbar gedung sesungguhnya adalah ... .

6' Tinggi seorang adalah 165 cm. Jika difoto tinggiorang tersebut hanya 6,6 cm. Maka, faktor pengecil
foto tersebut adalah ... .

1
1

25
h

7.

b. 0,75 cm
Jrak dlta kota adalah 180 km, apabila ditempuh mobil dapat menghabiskan bensin 24 liter, bilapada:;aat berarrgkat tangki mobil hanya berisi 16liter, maka rrob'it itu f,rnya Jrpit menempunjarak serauh .

a. 100 km c.125km
b" 120 km d. 150km

9. Harga.karcis kereta api untuk jarak 50 km adalah Rps.0tt0,00, maka harga karcis kereta api untrr[<jarak '125 km adalah ... .

h. 30 cm d.3cm

ffi#g ffiwwmpw€ensi 6

P-"rif"l lr,ld: :irrg !x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar !

Mpfssrysti*x I ffi*fp* UJf / Sexil*$ter #ar"$&l .,j ,J
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15.

larga sepeda tahun yang lalu Rp400.000,00.

r-,raka harga sekarang adalah ... .

a. Rp650.000,00

b. Rp600.000,00

Sebuah bis panjangnya 8 m tampak pada

sehenarnya adalah ... .

a. 1.5 m c, 2,5 m

t;. lrn d, 3m

Panierng sebuah poros 30 m, pacla gambar ukurannya 5 cm, maka perbandingannya adalah "' '

a.1:300 c' 1:900

b. 1:600 d' 1:1'200

Jika harga 2 kodi kain adalah Rp1.280.000,00, maka harga 10 lembar kain adalah '" '

a. Rpgzb.ooo,oo c. RP46o.ooo'oo

b. Rp640.000,00 d. RP4B0'000'00

npatiita dalam 6 liter susu segar terdap al O,Z4liter air, maka dalam 12 liter susu segar terdapat ' ' '

air. a. 0,52 liter c' 0,5 liter

b. o,B4liter d' o,4B liter

seseorang berjalan 120 langkah, jarak yang ditempuh 60 m. Jika orang tersebut berjalan lagi 200

langkah, maka jarak yang ditempuhnya dari awal sampai akhir adalah .. ' .

a. 36 nr c. '100 m

b. BOm d. 160m

Diameter pompa bensin SPBU adalah 4 cm, digambar dengan skala 'l : 2. Maka, diameter pompa

pada gambar adalah ... .

a. ?- cm c.16cm

Bila harga itu dinaikkan dengan perbandingan 4 : 5'

c. Rp550.000,00

d. Rp500.000,00

foto berukuran 16 cm dan lebar 5 cm. Lebar bis

b. Bcm d' 32cm

Jarak dua kota dapat ditempuh oleh sepeda motor selama 3 jam dengan kecepatan B0 km/jam'

Bila ada kendaraan lain dapat menempuh selama 4 jam, maka kecepatan kendaraan itu adalah ' " '

r 16

: 41
tt.

.

. !c.

. ,1 o

' 20.

a. 40 km/jam c. . 100 km/jam

b. 60km/jam d. 106km/jam

sebuah sepeda motor berjalan menempuh jarak 40 krn dalam waktu 4 jam. Maka, kecepatan rata-

rata sepeda motor tersebut adalah ... '

a

(
:

(

i

)1

a. 10 km/iam

b. 14 km/jam

Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 6

pekerjaan tersebut akan selesai dalam

a.2

c. '15 km/jam

d. 16 kmijam

hari oleh 5 orang. Jika dikerjakan oleh 15 orang, maka

... hari.

e.4

22
b.3 d.5
pali Ali menrpunyai 20 karung beras dengan berat beras seluruhnya 900 kg. Jika PakAli menjual

12 i<arung beras, maka berat seluruh berasyang dijual sebanyak "' '

a. 420 kg c' 670 kg

b. 540 l<g d. 500 kg

Jrka 120 orang pekerja dapat menyelesaikan bangunan cjalam waktu 8 hrulan' Maka, tambahan

pe kerja yang diperltrkan agar bangunan itu dapat selesai dalam waktu 6 bulan adalah ' " '

a. 40 r:rang c. 140orang

r 8Ocrang d. 160orang

-,. ari aKan rnembagikan buku kepada 20 anak dan masing-masing mendapat 15 buah, Jika buku

;..,ebut cibagikan kepada 60 anak,maka masing-masing anak akan memperoleh ' ' ' buah'

c.6
d.5

Yri / Ser"ester 6a.tal - i, t'



25' Hargapembelian sebuah barang Rp450.000,00. Jika harga penjualan barang dinaikkan denganperbandingan5:3,makahargapenjualannyaadalah
a. Rp670.000,00 -; -;^;.^ 

n^^ ^^o. nirizo.ooo,oo c' RP7so'ooo'oo

d. Rp270.000;00

*rcnyaan-pertanyaan di bawah ini dengan U"nil

1' Nyatakan perbandingan benkur ke caram bentuk yang paring sederhana !a. 75:225

b z1s|4a
c. 1 kg i00 ons
d. 4.000 cm2: 5 dm2

b. Harga 1 lusin kain
c. Harga 2 kodi kain
Jawab ."

2. Jika skata paO

: 1l:ill lua fola 
pada peta, jika jarak sebenarnya 750 km.il;.i;iffi

{ka harga 2 lembar ka
a. Harga 7 lembar kain

3.

4. Seorang pemOoiongme 
engan

ffiIJJLIT;:iiff,::l;],"ly,l,r^l^T^t"I:,r;;i;;;,h"n[u nur., Berapa banyak pekerja

Xi:::"fl:_atah 
untuk dapat meny"r"'Jr"n peklrjaan it";s;r,J,S:1."r?:ffi:i#;:ff[::;

Jawab :

Seorang petan 
.Kapankah persediaan makanan itu akan naois lita banyak kambing 50 ekor ?Jawab :

4t
'-,]-'ryf

5g -R[ - r fi{.sffimafi*a/trfufasV{#$srrrest6r6esr*;},t



[,Ilangan Akhir Semester

1. Diketahui n =-5 dan m = 7, maka nilai2n2 -4n+ mn = "''
a. -65 c. 35

2.

b. 85 d. -5
Suhu dari -3o C turun 7' C. rnaka suhu terakhir adalah " ' '

a. -10 c' 4
b. -14 d. 10

Pada sistem bilangan butat. sif at tertutup berlaku pada operasi hitung berikut' kecuali " ' '

a. pengurangan c' Pembagian

b. penpmlahan d' Perkalian

3.

4 30-{(-tC*r-5 .-.-Z: - 15}= "
a. 45

b. GC

c. 20

d. 55

5. (/"Xl' z-t-
a 2''
D. 2'

c. 2e

d. 215

Hasil pen,-a ar ia- 2x1 + 4x-7 danx2 -2x - 3 adalah "' '

a. 2x2 + Zx -..,) c. 3x2 + 2x + 10

d. 2x2 -2x + 10b. 3x: ' 2x - '.i
8(2a -4b) -.1i2a - c l disederhanakan menjadi "''
a.24a-28t c' Ba-3b

b.8a+28o d. Ba+3b

7.

8. l-lasii pe'<a e' :a' x - 3)(x + 7) adalah ." '

a. x: -2' c'

b. x:-'t-T' d'

7

Ben:u<:3s -: :a' .,,rU adalah.'...v.

x2-3x+21
x2+21

0,08

0,008
a 356
b. 0.0s6

10. Urutan Pecat ar Ca'

C.

d.

354
i 1'E

mulai yang terkecil adalalr '.. .

tl.

543
1'E'4

534
i'4'i

4.3 sc' s'7'1

345
d' T s'i

11.
5

Bentuk persen dari ,
a. 1,25%

b. 12,5%

adalah ...

c. 62,5'/o

d.'6,25%

Elerilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan rylggj:na!

tf



a

12.

IJ

12
Bentuk permil dari 

UU 
adalah ... .

a. 9,61,

b. 96%.

Hasirdari 1 -s1 -t? =4 2 3 ""

^5a. - t--

7b.E

14. 6asit dari 59-1; =

7
a' ta

b.4

15. KPK.dari 6ab2c3 dan 8b3c2d adalah . . _ .

a. 24ab2c3d

b. 24b2c2

.4 3
16. Hasil darr 1;' 1-

54
1a.;
Z

17
!. -*u' 

10

45
'1 7. Hasil dari - ' - ,"

3x 5x

1

a.
X

?

b. :-
lx

c. 0,961,

d. 960%.

,+

3*

I

c.

. 11

.l--=

2 ""

a1
B

47
8

24b3c3

24ab3c3cl

2

21

10

c.

d.

c.

d.

1c' n*
11d' a.

18. Penyelesaian clari 1O., = + 2 adatah ... .

a. x=-6

b. x=-;

19. Penyelesaian dari 3(2 - 3x) > 3x - 6 adalah ... .

a. x<-1 c. x<1
b. x>1 6. x>-1

c.
1*=,

x=6



20.Grafikpenyelesaiandari2x+3<3x+5denganxe{-3'-2''1'0'1'2'3}adalah"'

c. '-3-2.10123

d.

x'-4 2x-4 1 ,-.--
21. Jika , - 5 =-G maKax=""

a.2 c' +
2

b.3 d'-e

22. Denganr.engendarai mobil, seseorang dapat menempuh jarak tertentu selama 2 jam dengan

rta oo kml j jam. Jika untuk menempuh jarak itu ia menghendaki 5 jam, maka

Kece3aian rata-ratanya adalah '" '

a. 75 <m,!am c' 90 km/jam

:. .18 xm/jam d 96 km/jam 
,-^t- ^^.J^ ^^ra A nr

23 Suatu peta dibuat dengan skala 1 :300'000' Jika jara-k dua kota pada peta 6 cm' maka jarak

sebenarnYa adalah -'. ,

a. ZRm c' 20km

o 18km d' 180km

2t. l)pahseorangpekerjapabrikRpl5.000,00perhari.Jikaupahnyadinaikkandenganperbandingan
5 : 3 terhadap g"ii;LriJr. e"tut upah pekeria s$1319per hari adalah "' '

a. np2a.000,0-0 c' RP20'000'00

b. RP25.000,00 d' RP27'000'00

25. Seorang peternak sapi memperkirakan persediaan jeraminya cukup untuk 15'hari bagi 200 ekor

sapinya. .rir<a so ekor sapite4uat, maka persediaan jeraminya cukup untuk '.. '

a. 2oharl c' 15 hari

b. 17 hari d' 13 hari

26. Suatu kebun berbentuk persegi panjang aengan keliling 630 m.'Jika panjangnya 15 m lebih dari

iebarnya, maka lebar kebun tersebut adalah " ' '

a. '180 m c' 150 m

Lr. 165 rn d' 135 m

2z penyelesaian dari 3(2x - 4) 2 ?.Qx + 3) . * 
il"fi,

o. x <9 -
28. Dalam 10 jam seseorang dapat.menjahit kemeja, w.aktu yang diperlukan untuk mQnjahit 6 kemeja

adaiah....
a. 121am c' l8jam

o. 15jam d' 21iam

29. Deivl meminjam uang pada koperasi sebesar npOOO'OOO,OO dengan bunga 2% per tahun setiap 10

c,.,ian. Maka, ,"ng 
"i-i.ilrn 

tiap bulan yang harus dibayarnya adalah ' ' ' '

a. Rp60.000,00 c' RP62'500'00 . .

b. RP61.000,00 d' RP75'500'00 :

30. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 40 orang dalam waktu 6 ming.gu' AOll 
leXerlaan 

tersebut

selesai dalam waktu 21 hari, maka membutuhkan pekerja sebanyak ' ': orang' '

a60 
3i33b80



31. Penyelesaian daii 3x - 4 = 4x + 16 adalah ... .

a. -20 ^ .^
b. 15 c' 20

!"91'!g pedagang membeli mobil seharg, *Jiu,Joo 000,00 Kemudian dijuat tagi dengan hargaRp16,800.000,00. persentase keuntungrn y"ng diperoreh pedagang itu adarah ... .u. ! lo c. 12o/o
b. B%

Jumtah dari dua birangan ganjir berurr,rn ,1'",1?'1. Jika birangan pertama n, maka karimatMatematikanya adalalr ... . -. i

a.2x+2=n
b.2x+1=n 

c'2n+2=x
d.2x+1=n

Jarak kota A dan B sebenarnya 150 km, jika digambar pada peta. Kedua kota tersebut berjarak Scm,.maka skala yang digunakan pada peta adalah ... .a 1 : 3.C00

b. 1:30.000 
c' 1:300'000
d. 1 : 3.000.000

Sebuah mobil beqalan dengan kecepatan tetap selam a 2 jam 30 menit dapat menempuh jarak

JfJ[J#,:r:o'] l"'"ubut 
densan kecepatan yans sama beriaran 12 iam,."[" ]J.k yrng

34.

c.

d.

i:3-*$ f:rtanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan b"nr, ! 
:= 

$-.:-:1-==--ffi==- 
= :--j ft

D,ala,rn suatu tes. yang terdiri dari 50 soal, jawaban yang benar dinilai 2, jawabanyang salah dinilai fr-1, dan jika soal tidak dijawab dinilai 0. Tentukan : 
- iY! E' rv'rqvqr I vqr rY oq 

il

: flilritertinggi yang mr_rngkin dicapai. Hb 
Ii!"lterendah yang mungkin dicapai. fi

" ilJ:Iffi:*Tes 
jika dapat menjawab 35 soal dengan benar, '10 soat dijawab satah, dan tainnya 

il

H

Seorang ibu ingin membuat pakaian rnrrn 
$

bahan kain, anak pertama memerlukan t f m bahan kain, dan anak kedua memerlukan , or;r; fi
kain' Berapa nreter bahan kain yang harus dibeli ibu untuk membuat ketiga pakaian tersebut ? #Jawab .' 
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a. 816 km

b. 840 km
1.020 km

1.050 km

a.2x+4>4x-6

Jawab :

Seorang penousah- b

+::fifl^r*::l:,,::T,111:L::1,::g:urserama s ouran, tJnt,r,,n,ns"uran tiap burannya !Tentukan himpunan penvelesaian darif,ertidaksamaan beriiut, k#;H}ffi5ffiiilH;;,
. 2x*3 3x-4b' 3 -- 2 '5

Suatu desa nlem 
kperempuan : laki-laki = 5: 4. Tentukan :

a.. Banyaknya penduduk perempuan b. Banyaknya penduduk raki-rakiJawab :

Illil $era*sfsr 6*s*l - j. {
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