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Pasangan besaran manakah 
yang berubah bersama-sama?
Sebuah kolam mempunyai panjang 25 m, lebar 13 m, dan tinggi (kedalaman) 
1,2 m. Sebelum digunakan, kolam dibersihkan kemudian diisi air dengan 
kecepatan tetap.

1

Terdapat besaran 
yang berubah 
bersama-sama seiring 
waktu.

Jika kita mengubah 
kecepatan pengisian air 
ke kolam, besaran apa 
yang akan ikut berubah?

Fungsi

Perbandingan Senilai

Perbandingan Berbalik Nilai

Menerapkan Perbandingan Senilai 

dan Perbandingan Berbalik Nilai

1
2
3
4

        BAB         BAB 

Perbandingan Senilai dan 
Perbandingan Berbalik NilaiPerbandingan Berbalik Nilai

Marilah kita cari pasangan 
besaran yang berubah 
bersama-sama seiring dengan 
pengisian air ke kolam.

yang berubah 
bersama-sama seiring 
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Tujuan

Dari peristiwa tertentu, dimungkinkan untuk 
menemukan dua kuantitas yang berubah 
bersama-sama.

1

Lihat Penjelasan/Catatan 2

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Pengantar

 Tugas-tugas yang dibahas di sini tidak 
hanya terkait dengan sekolah tetapi juga 
situasi menuangkan air ke dalam bak mandi 
atau akuarium di rumah, yang dapat dirasakan 
oleh siswa. Berbagai ide yang diperoleh di sini 
dapat digunakan untuk pembelajaran di masa 
mendatang.
 Pada kolam yang sebenarnya, kedalaman 
berubah tergantung pada lokasi, dan dasar 
permukaan yang tidak rata  sehingga tidak 
dapat dikatakan bahwa perubahan ketinggian 
air persis sebanding dengan waktu. Namun, 
saat memakai peristiwa sehari-hari dalam 
matematika, kondisi yang riil kemudian 
diabstraksi dan dianggap dalam keadaan ideal.
 (Idealisasi ide) Ketika menggunakan 
konteks kejadian sehari-hari, saya ingin 
menyebutkan hal-hal seperti itu dalam interaksi 
dengan siswa.

2.  Penjelasan 1  

 Guru mendorong agar siswa berpikir bebas 
dan menemukan berbagai besaran. Untuk siswa 
yang tidak dapat menemukan gagasan dalam 
pemikiran mereka, saya ingin mereka berpikir 
tentang kuantitas yang berubah bersamaan 
dengan berubahnya waktu setelah membaca 
kalimat pada balon percakapan.
 Kuantitas yang berubah pada waktu 
penambahan air adalah…

(Pembukaan Bab 1 jam)

Perbandingan Senilai dan 
Perbandingan Berbalik Nilai

BAB

4

	 Ketinggian permukaan air (ketinggian air)
 Volume air di kolam
	 Ketinggian yang tersisa dari permukaan air 

hingga lantai bagian atas pada kolam
 Volume bagian kolam yang tidak terisi air

 Dan besaran lainnya pun bisa dipertim-
bangkan. Selain waktu, dua besaran yang 
berubah bersamaan adalah
	 Ketinggian dan volume air.
	 Ketinggian air dan ketinggian yang tersisa.

 Selain mempertimbangkan dua kuantitas 
yang berubah ketika air ditambahkan ke kolam 
dengan kecepatan yang konstan, kuantitas apa 
yang akan berubah ketika air ditambahkan ke 
kolam dari perspektif yang berbeda?

 Pelajaran pada hal. 127 akan membahas 
secara konkret dan dapat dilaksanakan secara 
lancar apabila berbagai ide telah dibahas di sini. 

 Dalam pelajaran tersebut, disarankan 
untuk menggali berbagai ide siswa dan juga 
mendiskusikan tabel korespondensi, grafik, 
rumus, dll.
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Bagaimana hubungan yang 
terjadi antara pasangan 
besaran yang berubah 
bersama-sama?

2

Hubungan apa yang ada di antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama?
Hlm. 126

Carilah pasangan besaran yang berubah bersama-sama pada setiap gambar 
berikut.
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Jawaban

1  (Contoh)

	 Berat dan harga tisu.
	 Jumlah halaman buku yang dibaca dan 

jumlah halaman buku yang tersisa
	 Waktu dan jarak yang ditempuh dengan 

mobil

3.  Penjelasan 2  

 Dari uraian pengisian air ke dalam kolam 
yang telah dibahas di halaman sebelumnya, kita 
telah menemukan dua kuantitas yang berubah 
bersama-sama dalam konteks kolam. Di bagian 
ini, kita juga menemukan dua kuantitas lain 
yang berubah bersama-sama yang diambil dari 
kejadian di sekitar kita. 

 Selain contoh yang ditunjukkan pada 
jawaban di atas, berdasarkan gambar yang 

sama, dapat diperoleh pula dua kuantitas yang 
berubah bersama:

	 Ukuran tisu (panjang, lebar, tinggi) dan 
harga tisu

	 Jumlah kata yang telah dibaca dan yang 
belum dibaca pada buku tersebut. 

	 Waktu dan kecepatan saat menempuh 
jarak 60 km.

Anda dapat membuat berbagai ide menarik 
lainnya.

 Disini, berdasarkan pendapat yang 
diungkapkan dari ide-ide tersebut, kami akan 
menjelaskan dan mengkomunikasikan dengan 
kata-kata kami sendiri bagaimana dua kuantitas 
yang berubah dengannya akan berubah, dan 
melalui aktivitas, kami akan menunjukkan 
minat dan motivasi untuk item pembelajaran di 
masa mendatang.

4.  Penanganan balon percakapan

 Melalui pembelajaran sejauh ini, alangkah 
baiknya jika kita dapat menemukan apa yang 
ingin kita selidiki dengan menggunakan contoh 
konkret, dll.

 Jika siswa memiliki pendapat tentang 
perbandingan senilai atau perbandingan 
berbalik yang dipelajari di SD, siswa dapat 
mengungkapkannya dalam tabel, grafik, 
rumus, dll. Dengan menanyakan apa yang 
telah dipelajari, maka siswa juga dapat 
melihat kembali perbandingan senilai 
atau perbandingan berbalik nilai. Dengan 
menyelidiki perubahan dan hubungan, kita 
siap untuk dapat mengajarkannya sebagai 
suatu fungsi, dan mengenai variabel dapat juga 
dimuculkan melalui tanya jawab.

 Selain itu, apabila hubungan antara 
dua besaran yang berubah tidak berupa 
perbandingan senilai ataupun perbandingan 
terbalik muncul dalam diskusi, maka 
hubungan antara dua besaran tersebut dapat 
ditindaklanjuti untuk dibahas bersama dengan 
siswa. 
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Untuk pernyataan  1  - 3  berikut ini, apakah dapat disimpulkan bahwa y 

adalah fungsi dari x?

Siswa dapat menjelaskan hubungan antara pasangan besaran 
yang berubah bersama-sama.

Fungsi

 Fungsi1

1

2

3

Lebar dari jendela bagian 
terbuka 10 20 30 40 50 60 …

Keliling bagian terbuka 200 220 …

x cm

90 cm

Sebuah jendela geser berbentuk persegi 
panjang dengan tinggi 90 cm. Misalkan x cm 
adalah lebar, dan y cm adalah keliling bagian 
terbuka dari jendela tersebut. Mari gunakan 
tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan 
antara x dan y.

Huruf-huruf, seperti x dan y, di   yang menyajikan nilai-nilai yang berbeda disebut 
variabel atau peubah.
Jika sepasang variabel x dan y berubah bersamaan seperti pada  dan jika untuk 
suatu nilai x yang ditetapkan hanya ada satu nilai y yang bersesuaian, maka dikatakan y 
adalah fungsi dari x. Keliling merupakan fungsi dari lebar bagian terbuka jendela pada 

.

Misalkan y cm2 adalah luas bagian terbuka jendela di . Jika jendela dibuka 10 
cm, maka luas bagian terbuka adalah 900 cm2. Secara umum, jika untuk suatu nilai 
x yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai y, maka y adalah fungsi dari x. 

Panjang sisi sebuah persegi adalah x cm, luas persegi tersebut adalah y 
cm2. 
Pada persegi panjang, kelilingnya adalah x cm dan luasnya y cm2. 
Terdapat 14 l parafin. Setelah digunakan sebanyak x l, sisanya y l. 

Tujuan

Contoh 1

Soal 1
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1,5 jam

Fungsi1
2 jam

Fungsi1

Tujuan

1.  Pahami arti variabel dan domain.
2.  Dapat memahami arti dari fungsinya.

Jawaban

Dari kiri ke kanan, 240, 260, 280, 300

Soal 1

(1) Dapat dikatakan
(2) Tidak dapat dikatakan
(3) Dapar dikatakan

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Sebagai contoh umum, diambil hubungan 
antara lebar jendela yang terbuka dan panjang 
sekelilingnya.

 Jika anda memutuskan lebar jendela yang 
dibuka dan kelilingnya sebagai suatu hubungan 
antar besaran, maka perkenalkanlah hubungan 
tersebut sebagai sebuah fungsi.

2.  Variabel

 Dalam “Bab 2 Simbol Huruf”, kita telah 
mempelajari huruf sebagai konstanta 
sembarang, dan dalam “bab 3 Persamaan 
Linear”, kita telah mempelajari huruf sebagai 
nilai yang belum diketahui, tetapi dalam bab ini 
kami menangani huruf berbagai variabel.

3.  Arti hubungan fungsi

 Hubungan fungsional berarti hubungan 
dimana jika satu nilai ditentukan, maka nilai lain 
yang terkait dapat ditentukan. 

 Disini, tujuannya adalah untuk memahami 
hubungan antara dua besaran dengan 
menggunakan ungkapan “…adalah fungsi 

dari…” dan untuk memperdalam pemahaman 
tentang hubungan fungsi dengan berfokus 
pada perubahan dan hubungan.

 Perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik nilai yang dipelajari di SD akan 
diperkenalkan kembali sebagai hubungan 
fungsional, namun kami ingin mengajarkan 
pada anda agar anda dapat merasakan 
perluasan konsep fungsi agar tidak jatuh pada 
kesalahpahaman bahwa hanya ada fungsi 
perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik terbalik saja.

4.  Penjelasan  Soal 1  

 Contoh, jika keliling ditetapkan 10 cm, 
ada persegi panjang dengan panjang 2cm 
dan lebar 3 cm, dan persegi panjang dengan 
panjang 1cm dan lebar 4 cm, dan dapat dilihat 
bahwa luas tersebut dapat dicari dengan lebih 
dari satu cara. Saya ingin siswa memahami hal 
tersebut melalui diskusi.

 Selain itu, karena rumus di (1) dan (3) dapat 
dirumuskan dengan relatif mudah, rumus y = x² 
dan y = 14–x dapat dibahas secara berurutan.
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Gunakan tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara x dan x dan x y.y.y1

Selang waktu x (jam)x (jam)x 0 1 2 3 4 5 6 …

Ketinggian air y (cm)y (cm)y 0 8 …

Dapatkah disimpulkan bahwa y adalah fungsi dari y adalah fungsi dari y x?x?x2

3

4

Gunakanlah tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara x dan x dan x y.y.y1

2

3

0 15

Kenaikan ketinggian air per 
jam adalah x (cm)x (cm)x … 4 8 12 16 …

Waktu untuk mengisi  
sampai penuh y (jam)y (jam)y … 15 …

Dapatkah kita 

menuliskan kalimat 

matematikanya 

menggunakan grafik?

Soal 2

Soal 3

Pada soal halaman 124, kolam diisi air sedemikian hingga ketinggian air 
naik 8 cm per jam. Misalkan, y adalah ketinggian air setelah y adalah ketinggian air setelah y x jam sejak x jam sejak x
mulai mengisi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Nyatakan y dalam y dalam y x menggunakan persamaan x menggunakan persamaan x
dan jelaskan apa hubungan antara x dan x dan x y. y. y
Apakah berhubungan senilai atau berbalik nilai?

Sejak mulai diisi air, berapa lama kolam akan 
terisi penuh?

Pada soal di halaman 124, jika mengisi kolam dengan pompa air dan ketinggiannya naik 
x cm per jam, diperlukan x cm per jam, diperlukan x y jam sampai terisi penuh. Jawablah pertanyaan berikut ini.y jam sampai terisi penuh. Jawablah pertanyaan berikut ini.y

Dapatkah disimpulkan bahwa y adalah fungsi dari y adalah fungsi dari y x?x?x
Nyatakan y dalam y dalam y x dengan menggunakan persamaan. Selain itu, jelaskan x dengan menggunakan persamaan. Selain itu, jelaskan x
hubungan antara x dan x dan x y. Apakah senilai atau berbalik nilai?y. Apakah senilai atau berbalik nilai?y

Pada Soal 2 dan Soal 3, ketika nilai x ditentukan, maka terdapat tepat satu nilai x ditentukan, maka terdapat tepat satu nilai x
y yang bersesuaian. Jadi, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai y yang bersesuaian. Jadi, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai y
yang telah kita pelajari di Sekolah Dasar dapat juga disebut sebagai fungsi. 
Di Soal 2, diperlukan 15 jam untuk mengisi penuh kolam. Jadi, jangkauan dari 
waktu x sejak mulai pengisian hingga penuh adalah lebih dari atau sama dengan x sejak mulai pengisian hingga penuh adalah lebih dari atau sama dengan x
nol dan kurang dari atau sama dengan 15. Himpunan semua nilai-nilai yang 
mungkin dari variabel disebut domain untuk variabel x dan jangkauan untuk x dan jangkauan untuk x
variabel y.y.y
Domain untuk variabel x, yaitu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau x, yaitu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau x
sama dengan 15 dapat dinyatakan dengan menggunakan pertidaksamaan atau 
garis bilangan dengan interval sebagai berikut. 
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Jawaban

Soal 2

(1) Dari kiri ke kanan, 16, 24, 32, 40, 48
(2) Bisa dikatakan
(3) Dari y = 8 × x, maka y = 8x 
 Ketika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, …, nilai 

y juga menjadi 2 kali, 3 kali, …, maka y 
sebanding dengan x.

(4) Dari 120 : 8 = 15, maka jadi 15 jam kemudian

Soal 3

(1) Dari kiri ke kanan, 30, 10, 7,5 .
(2) Dapat dikatakan bahwa y adalah fungsi dari 

x.

(3) Dari x × y = 120, maka xy = 120

 
y x y

x
� ��

�
�

�
�
�120

120
: ,

 Ketika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, …, 

nilai y menjadi 1
2

 kali, 
1
3

kali, …, jadi y 

berbanding terbalik dengan x.

5.  Penjelasan  Soal 2  dan Soal 3

 Di SD, kita belajar tentang perbandingan  
senilai dan perbandingan berbalik nilai.

Perbandingan
Ketika nilai x digandakan tiga kali lipat, …
Nilai y juga digandakan tiga kali lipat, …
Maka y sebanding dengan x

6.  Domain

 Untuk memahami bahwa variabel selalu 
memiliki rentang nilai untuk masalah tertentu, 
dan itu adalah domain.

7.  Cara Merepresentasikan Domain Meng-
gunakan Tanda Pertidaksamaan

 Anda telah mempelajari cara 
menggunakan tanda pertidaksamaan >, <, 
≥, ≤ di bab sebelumnya. Namun, sampai saat 
ini tanda pertidaksamaan masih digunakan 
sebagai simbol untuk merepresentasikan 
besarnya hubungan antar besaran, dan ini 
merupakan yang pertama kalinya digunakan 
untuk merepresentasikan suatu domain. 
Pertama-tama, saya ingin menyatakan domain 
dengan kata-kata seperti “0 atau lebih dan 
15 atau kurang”, dan menghubungkannya ke 
pernyataan dengan tanda pertidaksamaan dan 
pernyataan dengan bilangan.
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1

2

3

Ketika menyatakan interval pada garis bilangan, ● artinya bilangan termasuk dan o artinya bilangan 
tidak termasuk.

1
FungsiFungsi

Fungsi

［Hlm.126］
［Hlm.128］

1 Sepotong pita panjangnya 10 m. Sepanjang x telah digunakan, sehingga x telah digunakan, sehingga x
tersisa y. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.y. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.y

1

2

3

S 4

Asal Mula Kata “Kansu” dalam Bahasa Jepang

“ 関数 ”(kansu)) adalah terjemahan dari 
“fungsi”. 
Suku kata “fun” dalam “fungsi” 
diucapkan seperti kata “han” dalam 
Bahasa Cina 凾 ”, Dalam bahasa Cina   
kata  “ 凾数 ”diucapkan “hansu”. Kata  
“数 ” artinya bilangan. Meskipun dalam 
Bahasa Jepang juga menggunakan “ 凾
数 ”, mereka mengubah menjadi  “ 関数

.”yang terdiri atas dua kata “ 凾 ” dan 
“ 関 ” mempunyai pengucapan yang 
sama dalam Bahasa Jepang. Kata “ 関 ” 
berarti ‘mengaitkan’. Jadi  “関数 ” dapat 
dipandang sebagai sebuah kata yang 
menyatakan hubungan antar bilangan 
atau besaran.

10

30

10 30

Dapatkah variabel pada domain 
dan jangkauan pada perbandingan 
senilai dan berbalik nilai bernilai 
negatif? 

Variabel dalam domain dan jangkauan pada 
perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik nilai adalah lebih dari atau sama 
dengan 0, seperti yang telah dipelajari di 
Sekolah Dasar. Hlm.129 -149

Cermati

Cth. 1

Mari Kita Mari Kita Periksaeriksa

Soal 4

Soal 5

Untuk hubungan antara x dan x dan x y di Soal 2 di halaman sebelumnya, gunakanlah y di Soal 2 di halaman sebelumnya, gunakanlah y
tanda pertidaksamaan untuk menyatakan jangkauan untuk variabel y. y. y

Gunakanlah tanda pertidaksamaan untuk menyatakan domain atau daerah 
asal pada interval-interval berikut ini.

Domain adalah lebih dari atau sama 
dengan 10. 
Domain adalah kurang dari 30.
Domain adalah lebih dari atau sama 
dengan 10 dan kurang dari 30.

Catatan

Hitunglah nilai y ketika y ketika y x = 2.x = 2.x
Dapatkah disimpulkan bahwa y merupakan fungsi dari y merupakan fungsi dari y x?x?x
Tentukan jangkauan jika daerah asal 0 ≤ x ≤ 7. x ≤ 7. x
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Jawaban

Soal 4

0 ≤ y ≤	120

Soal 5

(1) x ≥ 10   (3) 10 ≤ x ≤ 30
(2) x < 30

Pertanyaan Serupa

Kuras air kolam sedalam 1,2 m hingga permukaan 
air turun 15 cm per jam. Jika ketinggian air pada 
saat x jam setelah dimulainya pengurasan air 
adalah y cm, nyatakan domain x dan jangkauan 
y menggunakan tanda pertidaksamaan.

Domain dari x adalah 0 ≤		x ≤	8
Jangkauan dari y adalah 0 ≤	y ≤	120

Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) y = 8   (3) 3 ≤ y ≤ 10
(2) Bisa dibilang

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

8.  Penjelasan  Soal 5

 Meskipun jarang digunakan di buku SMP, 
rentang tersebut dapat ditampilkan pada 
garis bilangan dengan menggunakan gambar 
berikut.

10 3010 ≤ x < 30

x ≥	10
x <	30

 Lalu, seperti yang ditunjukkan dalam 
catatan, biarkan mereka memahami perbedaan 
dalam metode ekspresi saat titik akhir disertakan 
dalam domain dan saat tidak disertakan.

9.  Pengerjaan Gelembung Percakapan

 Sejauh ini, kita telah mempelajari tentang 
fungsi. Disini, dengan mengingat bilangan 

negatif, guru hendaknya bertanya kepada siswa, 
apakah variabel dapat menjadi bilangan negatif 
pada perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik nilai? Serta memberi mereka perspektif 
tentang pembelajaran kelanjutannya.

10.  Pengerjaan Gelembung Percakapan

 Dikatakan bahwa ahli matematika Jerman 
Leibniz pertama kali menggunakan istilah 
fungsi pada abad ke-17. Dia menggunakan 
istilah fungsi yang berarti “kaitan antar 
kuantitas”. Namun, dalam matematika modern, 
kata ‘fungsi’ diartikan sebagai pemetaan dari 
himpunan ke himpunan, dan kita mungkin 
berfikir bahwa x dan y dari y = f(x) belum tentu 
suatu bilangan, tetapi hal lain yang luas.

 Di sini, setelah mengetahui asal muasal 
istilah “fungsi” nya, maka kami ingin memahami 
maknanya lebih dalam dan untuk meningkatkan 
minat dan motivasi untuk mempelajari fungsi 
tersebut.

0,5 jam
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Siswa dapat menjelaskan tentang perbandingan ketika domain dan 
jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. 

Perbandingan Senilai dan PersamaanPerbandingan Senilai dan Persamaan1

Perbandingan Senilai2

1

2 Ketika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali,…, bagaimana perubahan nilai x menjadi 2 kali, 3 kali,…, bagaimana perubahan nilai x y? y? y
Periksalah untuk kedua domain  x > 0 dan x > 0 dan x x < 0.x < 0.x
Ketika x ≠ 0, untuk setiap pasangan nilai x ≠ 0, untuk setiap pasangan nilai x x dan x dan x y, tentukan nilai       .y, tentukan nilai       .y

Nilai 
y
x  menyatakan apa?

3

4

x
(menit)

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

y
(menit)

–2 0 2 4

–1 menit 
menyatakan satu 
menit sebelum 
sekarang.

3 kali

2 kali2 kali2 kali2 kali

3 kali

kali

kali kali

kali

kali kali

(cm)

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10

sebelum 
1 menit 1 menit 

Tangki air tingginya 20 cm. Mula-mula tangki 
kosong, kemudian diisi air seperti ditunjukkan 
pada gambar.  Air dimasukkan sehingga 
ketinggiannya naik 2 cm per menit. Misalkan, 0 
cm ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air, 
dan y cm adalah ketinggian air setelah y cm adalah ketinggian air setelah y x menit.x menit.x

Gunakanlah tabel berikut ini untuk merangkum 
hubungan antara x dan x dan x y.y.y

Tujuan

Ketika menuang air ke dalam tangki dengan kecepatan yang tetap, maka 
hubungan berikut ini berlaku:

, tentukan nilai       .y, tentukan nilai       .y, tentukan nilai       .x, tentukan nilai       .x, tentukan nilai       .

(Ketinggian air) = (Kenaikan ketinggian air per menit) × (Waktu)

Oleh karena itu, hubungan antara x dan x dan x y di y di y  dapat dinyatakan dengan 
persamaan berikut ini:

y = 2y = 2y x.x.x
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3 jam

Perbandingan Senilai2
7 jam

Perbandingan Senilai dan 
Persamaan

1

Tujuan

1. Siswa dapat memperluas domain ke 
bilangan negatif dan memahami arti 
perbandingan.

2. Siswa dapat memahami bahwa konstanta 
dapat berupa bilangan negatif.

Jawaban

(1) 

x bagian -5 -4 -3 -2 -1

y (cm) -10 -8 -6 -4 -2

0 1 2 3 4 5

0 2 4 6 8 10

(2) kedua domain > 0 dan x < 0 jika nilai x 
menjadi 2 kali, 3 kali, …,

 Nilai y juga menjadi 2 kali, 3 kali, …

(3) Nilai dari 
y
x

 akan menjadi 2

(4) Menunjukkan jumlah kenaikan permukaan 
air per menit

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Dua hal berikut harus diperhatikan secara 
khusus:

A  menyatakan dua besaran yang berubah 
dengannya, yaitu waktu dan ketinggian air 
masing-masing sebesar x dan y

I  memperluas domain x dan jangkauan y ke 
bilangan negatif.

 Untuk I, dengan mengamati gambar 
akuarium, pastikan ketinggian air saat ini 
(keadaan dengan air) disetel ke 0 cm. Saat 
itu, ada baiknya untuk mengingat kembali 
pelajaran bilangan positif dan negatif.

 Pada (2) dan (3), kita menganalisis bahwa 
sifat-sifat perbandingan yang dipelajari di 
sekolah dasar berlaku bahkan ketika domain x 
negatif.

 Selain itu, dari tabel (1) dapat diketahui 
bahwa y bertambah 2 jika x bertambah 1, dan 
hasil pembagian dari dua bilangan pada posisi 
yang sesuai bernilai sama.

2.  Rumus Perbandingan

 Di sekolah dasar, kita belajar bahwa y 
berbanding lurus dengan x, dinyatakan dengan 
rumus
y = (bilangan tetap) × x
 Di sini, hubungan y = 2x diturunkan ber-

dasarkan fakta bahwa hasil bagi 
y
x

= 2 yang 
diperoleh di Q(4) dan bilangan 2 ini merupakan 
besaran kenaikan permukaan air (bilangan 
tetap).
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Mulai sekarang, perhatikan 

bentuk persamaan dan 

pikirkan jenis fungsi 

tersebut. 

Perbandingan Senilai

Jika y adalah fungsi dari y adalah fungsi dari y x dan hubungan antara variabel x dan hubungan antara variabel x x dan x dan x y dinyatakan y dinyatakan y
sebagai 
  y = y = y ax
maka dikatakan bahwa y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x.x.x
Perlu diperhatikan bahwa a adalah konstanta yang tidak boleh 0. Dalam hal 
ini, a disebut konstanta perbandingan.

1

2

3

4

Ketika y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x, jika x, jika x x ≠ 0, maka nilai x ≠ 0, maka nilai x
y
x tetap. Inilah

Karena perbandingan y = y = y ax adalah fungsi, x adalah fungsi, x
maka kita juga menyebutnya fungsi y = y = y ax dan x dan x
kita baca sebagai persamaan fungsi y = y = y ax.x.x

Koefisien

Variabel

PENTING

y = 2  = 2 y = 2 y xx

Pada persamaan y = 2y = 2y x, meskipun x, meskipun x x dan x dan x y
merupakan variabel, koefisien 2 di depan x adalah x adalah x
bilangan tetap yang menyatakan pertambahan 
ketinggian air per menit. Bilangan ini tidak berubah 
bersama perubahan x dan x dan x y. Bilangan ini disebut y. Bilangan ini disebut y
konstanta. 

konstanta perbandingan a.

Catatan

Diberikan kawat dengan berat 20 g per meter. Berat 
x meter adalah x meter adalah x y g. Jika y g. Jika y y dinyatakan dalam y dinyatakan dalam y x dengan x dengan x
persamaan, maka 
  y = 20y = 20y x.x.x
Jadi, y berbanding lurus terhadap y berbanding lurus terhadap y x, dan konstanta x, dan konstanta x
perbandingannya adalah 20.

Untuk soal (1) – (4), nyatakanlah y dalam y dalam y x dengan menggunakan x dengan menggunakan x
persamaan. Manakah yang dapat dikatakan y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x? x? x
Jika y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x, tentukanlah konstanta perbandingannya.x, tentukanlah konstanta perbandingannya.x

Sebuah mobil melaju y km selama y km selama y x jam dengan kecepatan 40 km per x jam dengan kecepatan 40 km per x
jam.
Pada belah ketupat, panjang satu sisi adalah x, dan kelilingnya x, dan kelilingnya x y cm.y cm.y
Jika 4 l jus buah dibagi pada l jus buah dibagi pada l x orang, setiap orang mendapatkan x orang, setiap orang mendapatkan x y l.
Sebanyak 5% dari x orang adalah x orang adalah x y orang.y orang.y

Contoh 1

Soal 1
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Jawaban

Soal 1

(1) y = 40x  (3) y = 
4
x

 

(2) y = 4x  (4) y = 
1

20
x y x( , )=0 05  

Karena y sebanding dengan x, maka (1), (2), (4) 
memiliki konstanta perbandingan:
(1) ...40   (4) ... 1

20
 

(2) ...4

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

3.  Konstanta

 Belajar tentang variabel di pelajaran 126. 
Di sini, mari kita pahami bahwa bilangan 
konstan yang tidak berubah, yang sebelumnya 
dinyatakan sebagai “bilangan tetap”, disebut 
“konstanta”.

4.  Definisi Perbandingan

 Di sekolah dasar, pengertian propor-
sionalitas (atau perbandingan) didasarkan 
pada karakteristik perubahan yaitu “ketika 
nilai x menjadi ganda, tiga kali lipat, ...”, tetapi 
di sekolah menengah pertama, kami fokus pada karakteristik korespondensi antara x dan y, yaitu, 
bentuk rumusnya. Ini akan mengarah ke pembelajaran fungsi selanjutnya.

 Dengan rumus umum y = sumbu proporsionalitas, siswa mungkin bingung tentang perbedaan 
antara variabel x, y, dan konstanta a. Kembali ke contoh spesifik tangki air dan konfirmasikan bahwa 
a adalah nilai numerik spesifik yang tidak berubah meskipun nilai x dan y berubah.

5.  Penjelasan  Soal 1

 Di sini, kami mengkonfirmasi persamaan perbandingan, dan perlu diingat bahwa konstantanya 
adalah 20 g per 1 m, dan variabelnya adalah panjang x m kawat dan berat y g kawat.

6.  Penjelasan  Soal 1

 Kami akan mengambil contoh yang sudah dikenal terkait dengan kecepatan dan waktu, 
dan memperhatikan dua kuantitas yang berubah dimana konstantanya adalah 20 g per 1 m, dan 
variabelnya adalah panjang x m kawat dan berat y g kawat.

 Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah hubungan antara x dan y merupakan 
perbandingan senilai kemudian menyatakannya dalam bentuk y = ax, selain itu kita juga membuat 
tabel dan kemudian menjelaskan karakteristik perubahan pada x dan y
 Lalu, jika y sebanding dengan x, Anda dapat mendiskusikan apa itu konstanta perbandingan 
dan variabel atau membiarkan siswa memikirkan sendiri. Bagian (3) berupa berbanding terbalik, 
tetapi karena konstanta dan variabel dapat ditelaah lebih dalam, guru dimungkinkan untuk 
membahas bagian-bagian yang berbeda pada perbandingan sambil mengaitkannya ke bentuk 
persamaannya.
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1 Gunakan tabel berikut ini untuk menyatakan hubungan antara x dan y.

2

x (menit) –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

y (cm) 2 0

3

(cm)

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10

sebelum 1 
menit

y = 8x y = x + 4 y = –10x y =   
  

a b c d

Pada , hubungan antara x dan y dapat 
dinyatakan dengan persamaan berikut ini.
  y = –2x
Jadi, dalam perbandingan dimungkinkan 
konstanta perbandingannya a bilangan negatif. 
Ketika konstanta perbandingan negatif, maka 
nilai y turun ketika nilai x naik.

Diskusi

Berpikir Matematis 

Ketika konstanta perbandingan 
bernilai negatif, tetap dikatakan 
bahwa y berbanding lurus dengan 
x asalkan hubungan x dan y dapat 
dinyatakan sebagai y = ax.

Pompa

Pada gambar di samping, dari tangki yang 
terisi penuh setinggi 20 cm, air dikeluarkan 
dengan pompa. Ketinggian air berkurang 2 
cm per menit. Misalkan, 0 adalah titik acuan, 
dan y cm adalah ketinggian air setelah x 
menit.

Dapatkan kita simpulkan bahwa y berbanding lurus dengan x? 
Jelaskan alasanmu.
Apakah nilai y naik ketika x naik? Ataukah turun?

Soal 2

Soal 3

Di , air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Nyatakanlah y dalam x 
menggunakan persamaan.

Untuk fungsi-fungsi yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut 
ini, manakah yang menyatakan y berbanding lurus dengan x? Temukan 
konstanta perbandingannya.

x
4
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Jawaban

(1) 

x (menit) -5 -4 -3 -2 -1

y (cm) 10 8 6 4 2

0 1 2 3 4 5

0 -2 -4 -6 -8 -10

(2) Dapat dikatakan demikian.
 (Alasan)
 Ketika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, ..., nilai y

juga menjadi 2 kali, 3 kali, .... 

 Nilai y
x

 semuanya -2.

 Hubungan antara x dan y dinyatakan 
dengan rumus y = -2x

(3) Pengurangan

Soal 2

y = -3x
Soal 3

a … Konstanta perbandingan adalah 8 
b … Konstanta perbandingan adalah 1
c … Konstanta perbandingan adalah -10 

d … Konstanta perbandingan adalah 1
4

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

7.   , Penanganan Pemikiran Matematis 1

 Ini adalah masalah untuk memperhatikan 
kasus di mana konstanta perbandingan a adalah 
bilangan negatif dalam bentuk perbandingan y 
= ax berdasarkan contoh yang konkret.

 Ini adalah pertama kalinya bagi siswa 
untuk memperhatikan hubungan di mana 
nilai y menurun ketika nilai x meningkat 
secara proporsional, dan hambatannya besar. 
Perlu ditekankan kembali bahwa karakteristik 
perubahan waktu, ketinggian, ..., hasil bagi yx 
adalah konstan, dan bahwa hubungan antara 
x dan y dinyatakan dengan rumus y = ax, dan 
karakteristik ini telah dipelajari sejauh ini.

 Ide memperluas konstanta perbandingan 
ke bilangan negatif dengan cara ini juga 
digunakan dalam pembelajaran perbandingan 
terbalik.

 Setelah mempelajari Q, jika hubungan x 
dan y dapat dinyatakan dengan rumus y = ax, 
maka konstanta perbandingan a berbanding 
lurus walaupun berupa bilangan negatif, dan 
jika konstanta perbandingan berupa bilangan 
negatif maka nilai x dan y berbeda tanda. 

8.  Penjelasan  Soal 3

 Merupakan masalah untuk mencermati 
apakah x dan y berbanding senilai. d  harus 
dibahas dengan mengubahnya kebentuk 

persamaan y = 
1
4

x.
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Kita menggambar grafik perbandingan 
di Sekolah Dasar. Ketika domain dan 
jangkauannya diperluas ke bilangan-bilangan 
negatif, bagaimana menggambar grafiknya?

1

2

3

Karena y berbanding lurus pada y berbanding lurus pada y x, jika kita tetapkan konstanta perbandingan x, jika kita tetapkan konstanta perbandingan x

adalah a, maka y = ax

Jika x = 2, maka x = 2, maka x y = –8. Substitusikan nilai-nilai tersebut pada persamaan y = –8. Substitusikan nilai-nilai tersebut pada persamaan y

sehingga diperoleh, –8 = a × 2

Selesaikan untuk a, sehingga diperoleh a = –4.

Jadi, y = –4x.x.x

Substitusi x = -5 pada persamaan,x = -5 pada persamaan,x

y = –4 × (–5)

= 20.

1 ketika x = –3, x = –3, x y = 15y = 15y ketika x = –6, x = –6, x y = –18y = –18y2

panjang 

peregangan 

y cm

x gx gx

Menyusun Persamaan Perbandingan Senilai

Sekarang kita dapat 
memahami perbandingan 
dengan daerah asal dan 
jangkauan negatif. 

Hlm.133Hlm.133

Jawab:  y = –4y = –4y x, x, x y = 20y = 20y

Contoh 2

 Penyelesaian

Diketahui bahwa y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x, dan ketika x, dan ketika x x = 2, maka x = 2, maka x y = y = y
–8. Nyatakanlah y dalam y dalam y x menggunakan persamaan. Selain itu, tentukan x menggunakan persamaan. Selain itu, tentukan x
nilai y ketika y ketika y x = –5.x = –5.x

Soal 4

Soal 5

Ketika y berbanding lurus pada y berbanding lurus pada y x, nyatakanlah x, nyatakanlah x y dalam y dalam y x menggunakan x menggunakan x
persamaan pada (1) dan (2). Kemudian, hitunglah nilai y ketika y ketika y x = –4. x = –4. x

Sebuah pegas meregang 4 cm ketika berat beban di ujungnya 50 gram. Jika 
pertambahan panjang berbanding lurus dengan berat beban, jawablah 
pertanyaan berikut ini. 

Berapa cm pegas bertambah panjang ketika 
beban x g digantung pada ujung pegas. x g digantung pada ujung pegas. x
Nyatakanlah y dalam y dalam y x menggunakan x menggunakan x
persamaan.
Berapa cm pegas bertambah panjang ketika 
berat beban 80 g digantung di ujung pegas?
Hitung jangkauan jika domainnya adalah 
0 ≤ x ≤ 100.x ≤ 100.x
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Jawaban

Soal 4

(1) y = -5x, y = 20
(2) y = 3x, y = -12 

Soal 5

(1) Mensubstitusikan x = 50 dan y = 4 untuk y 

= ax, 4 = 50a sehingga a = 
2

25
. Jadi rumus 

yang akan didapat adalah y = 
2

25
 x

(2) Mensubstitusi x = 80 untuk y = 
2

25
 x, 

 y = 
2

25
 × 80 = 6,4 

 Jadi, pegas bertambah panjang 6,4 cm.
(3) Ketika x = 0 didapat y = 0 
 Ketika x = 100 didapat y = 8. Oleh karena 

itu, jangkauan y adalah 0 ≤ y ≤ 8.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

9.  Penjelasan Contoh 2  

 Dari syarat bahwa "y sebanding dengan 
x", terlihat bahwa hal itu dinyatakan dengan 
rumus y = ax, dan nilai konstanta perbandingan a ditentukan dari syarat bahwa "y = -8 ketika x = 2". 
Artinya, jika y diketahui berbanding lurus dengan x, persamaan perbandingan dapat diperoleh jika 
pasangan nilai x dan y diketahui.

 Dalam perbandingan, karena hasil bagi adalah konstan, maka dimungkinkan untuk 

mendapatkan konstanta perbandingan dengan cara 
y
x
= =

-
-

8
2

4 , tetapi juga dapat digunakan cara 
aljabar untuk memperolehya.

10.  Penjelasan Soal 5

 Ini adalah masalah untuk memanfaatkan apa yang Anda pelajari di Contoh 2 dan Soal 5 dalam 
situasi tertentu. Untuk siswa yang tidak dapat menemukan sendiri, 
disarankan untuk membuat tabel di sebelah kanan.

 Sebaiknya disebutkan bahwa kemampuan timbangan pegas 
diindikasikan sebagai "dengan berat maksimum 120 g", "dengan berat maksimum 1 kg", dll. Dalam 
kaitannya dengan domain (3), kemampuan "penimbangan" adalah nilai maksimum yang dapat 
diukur oleh alat ukur dengan tingkat akurasi tertentu.

11.  Penanganan Gelembung Percakapan

 Dengan memperluas jangkauan ke bilangan negatif, guru telah memperdalam pemahaman 
siswa tentang tabel dan rumus perbandingan yang saya pelajari di sekolah dasar. Begitu pula untuk 
grafik yang dipelajari di sekolah dasar, kita akan melihat pembelajaran di halaman berikutnya 
sambil memprediksi apa yang akan terjadi ketika domain diperluas ke bilangan negatif.

x (g) 50 80 ...

y (cm) 4 ? ...
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Koordinat

Koordinat dan Grafik Perbandingan SenilaiKoordinat dan Grafik Perbandingan Senilai2

Posisi titik-titik pada bidang dapat dinyatakan 
sebagai pasangan bilangan.

Kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini untuk menentukan 
posisi titik-titik dengan perluasan ke bilangan-bilangan negatif. 
Buatlah dua garis saling tegak lurus terlebih dahulu, seperti ditunjukkan pada 
gambar di samping. Garis bilangan horisontal kita sebut sumbu x atau x atau x sumbu 

Temukan contoh seperti kalimat 
di atas di sekitarmu.

horisontal. Garis bilangan vertikal 
kita sebut sumbu y, atau y, atau y sumbu 
vertikal. 
Sumbu x dan sumbu x dan sumbu x y bersama-y bersama-y
sama kita sebut sumbu koordinat. 
Titik potong antara kedua sumbu 
disebut titik pangkal. Arah 
positif sumbu x adalah ke kanan, x adalah ke kanan, x
adapun arah positif sumbu y
adalah ke atas.

30°15°0°15°

30°

15°

0°

15°

30°
KairoKairoKairo

Siswa dapat menjelaskan grafik perbandingan senilai ketika domain dan 
jangkauannya bilangan-bilangan negatif. 

Posisi pada peta dapat dinyatakan dalam garis 

lintang dan bujur. Sebagai contoh, posisi Kairo 

Mesir dinyatakan sekitar “30 derajat Lintang Utara, 

31 derajat Bujur Timur”.

Temukan tempat yang memiliki 0 lintang dan 0 

bujur. BujurBujur
TimurTimur

Bujur Bujur 
BaratBarat

Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang Lintang 
UtaraUtaraUtaraUtara

LintangLintangLintang
SelatanSelatanSelatan

Tujuan

Sumber: Dokumen Puskurbuk

5

44

33

22

11

O
–1–1

–2–2

–3–3

–4–4

–5–5

5544332211–1–1–2–2–3–3–4–4

y

arah positifarah positifarah positif

arah positifarah positifarah positif

 sumbu x titik  pangkal

sumbu y

–5–5
x
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3 jam

Koordinat dan Grafik 
Perbandingan Senilai2

Tujuan

1.  Siswa dapat memahami arti koordinat.
2.  Siswa dapat menggambar grafik perban-

dingan menggunakan ide koordinat.
(3) Siswa dapat memahami karakteristik 

grafik perbandingan dalam hubungannya 
dengan perubahan perbandingan dan cara 
menyelesaikannya.

Jawaban

30°15°0°15°

30°

15°

0°

15°

30°
Kairo

Bujur
Timur

Bujur 
Barat

Lintang 
Utara

Lintang
Selatan

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Posisi suatu titik pada bidang adalah contoh 
konkret untuk memastikan bahwa titik tersebut 
dapat direpresentasikan menggunakan 
pasangan bilangan. Lintang dan bujur juga 
dibahas dalam pembelajaran geografi. Contoh 
ungkapan tersebut antara lain posisi tempat 
duduk di aula, posisi go stone di papan, dan 
posisi bidak di papan catur.

2.  Perpanjangan Sumbu Koordinat

 Di sekolah dasar, baik sumbu vertikal 
maupun horizontal digambar dalam kisaran 
positif, tetapi di sekolah menengah pertama, 
karena melibatkan bilangan negatif, setiap 
sumbu diperluas ke kisaran negatif. Pada 
saat ini, pembelajaran pada halaman 133 
merupakan perluasan dari yang telah dipelajari 
sebelumnya.

 Dan juga, membuat mereka memahami 
arti istilah-istilah seperti sumbu x, sumbu y, 
sumbu koordinat, dan titik asal diberi simbol 
O. Ada temuan bahwa beberapa siswa menulis 
angka 0 untuk menandai titik awal, tetapi guru 
hendaknya mengajari mereka agar mereka 
dapat menggunakan simbol dengan benar.

 Simbol asal O adalah akronim dari Origin 
(artinya asal) dalam bahasa Inggris.

Referensi Bagaimana merepresen-
tasikan posisi "dalam 
matematika sekolah dasar"

 Di kelas 4 sekolah dasar, siswa belajar 
bagaimana merepresentasikan posisi benda 
di bidang dan posisi benda di ruang, dan 
menumbuhkan dasar-dasar berpikir tentang 
koordinat.

 Misalnya, pada bidang, posisi maju 3 secara 
horizontal dan 4 vertikal dinyatakan sebagai (4, 
3) yang terkait dengan dengan titik tertentu.  
Dalam ruang, posisi 3 secara horizontal, 4 
vertikal, dan 2 ke atas dituliskan sebagai (3, 4, 2).
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Gambarlah titik B (3, 2) pada gambar di atas.

Posisi titik A dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambarlah dua garis saling tegak lurus dari titik  A ke sumbu x dan sumbu x dan sumbu x
y, berikan tanda pada titik potongnya pada sumbu y, berikan tanda pada titik potongnya pada sumbu y x dan sumbu x dan sumbu x y. Dengan y. Dengan y
demikian, posisi titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan (2, 3). 

Dapat dikatakan 
juga sebagai 
berikut: dari titik 
pangkal ke titik 
A bergerak ke 
kanan 2 satuan dan 
kemudian ke atas 3 
satuan.

y

x
O 2

3

A

O
((00，00))

y

x

AA

koordinat

absis x ordinat y

Kita katakan bahwa 2 adalah absis dari A dan 
3 adalah ordinat dari A. (2, 3) adalah koordinat 
dari A. Titik A dapat dinyatakan sebagai (2, 3).

P(1, 3)

R(–2, 4)

T(0, 2)

55

-5-5

55-5-5

A(    2    ,  3    )A(    2    ,  3    )A(    2    ,  3    )

( 2 ，，3 )3 )3 )
33

22

Temukan titik koordinat A, B, C, D, 
dan E pada gambar di samping ini.

Gambarlah titik-titik berikut pada 
bidang koordinat.

Soal 1

Soal 2

Soal 3

Q(–3, 4)

S(3, 2)

U(–4,5, 0)

44

33

22

11

O
–1–1

–2–2

–3–3

–4–4

44332211–1–1–2–2–3–3–4–4

y

x
–5–5 55

55

–5–5

A

D

CE

B
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Jawaban

Soal 1

Soal 2

A (-4, 2)   D (4, 0)

B (-3, -3)   E (0, -1)

C (2, -1)

Soal 3

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Bagaimana Merepresentasikan Posisi 
Suatu Titik Pada Bidang Koordinat

 Pelajari cara membaca posisi suatu titik pada 
bidang koordinat dan cara merepresentasikan 
posisi suatu titik.

 Di sekolah dasar, kita belajar menggambar 
titik-titik pada bidang dan menggambar grafik 
perbandingan, dan membaca nilai y yang sesuai 
dengan nilai x dari grafik perbandingan, tetapi 
baru mempelajari ide dasar dari koordinat. 

 Lalu, seperti yang ditunjukkan pada balon, 
A (2, 3) dapat dilihat sebagai titik yang maju 
2 ke kanan dan 3 ke atas dari titik awal. Ide ini 
berguna saat menentukan posisi titik pada 
bidang koordinat.

 Pastikan absis x, ordinat y, arti koordinat, 
dan koordinat asal O adalah (0, 0).

2.  Penjelasan  Soal 2  dan Soal 3  

 Perhatikan bahwa titik pada sumbu x 
memiliki ordinat y = 0 dan titik pada sumbu y 
memiliki absis x = 0.

Referensi Bidang koordinat

 Bidang koordinat 
dibagi menjadi empat 
bagian menurut sumbu 
koordinat seperti yang 
ditunjukkan pada 
gambar di sebelah 
kanan. Masing-masing 
disebut kuadran I, II, III, 
dan IV. Titik pada sumbu 
bukan milik siapa pun.

 Karakteristik koordinat untuk keempat 
kuadran ini sebaiknya dikaji melalui Pertanyaan 
2 dan 3.
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Kita dapat menggunakan tabel berikut ini untuk menjelaskan fungsi y = 2y = 2y x.x.x

Marilah kita gambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan 
koordinat.

x … –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 …

y … –10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10 …

Gunakanlah pasangan-
pasangan nilai-nilai x dan x dan x y
pada tabel di atas sebagai 
absis dan ordinat, misalnya 
(–5, –10), …, (5, 10), 
kemudian gambarlah titik-
titik tersebut.

x –5 –4

y –10 –8

Titik (–5, –10)

Jika kita menggambar 
titik-titik semakin
 banyak, himpunan titik-
titik tersebut 
akan membentuk apa? 
                                                            

Tentukan semua nilai x antara –5 x antara –5 x
dan 5 dengan interval 0,5, kemudian 
gambarlah titik-titik yang bersesuaian 
pada gambar di atas.

Soal 4

Grafik Perbandingan Senilai

x

y

O 55–5–5

–5–5

–10–10–10–10–10

55

1010
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Jawaban

 , Soal 4

5.  Penjelasan  

 Dengan menggunakan ide koordinat, 
gambar grafik perbandingan perlu menyertakan 
bilangan negatif dalam domain.

 Di sekolah dasar grafik perbandingan 
senilai dianggap sebagai garis lurus jika titik-
titik dihubungkan, tetapi di sekolah menengah 
pertama grafik perbandingan senilai menjadi 
garis lurus sebagai himpunan titik.

 Anda dapat mengambil 11 titik dengan 
nilai x dan y yang sesuai pada tabel sebagai 
koordinat x dan y, tetapi untuk tugas ini, seperti 
yang ditunjukkan di sebelah kiri gambar, ajarkan 
langkah-langkahnya agar dapat dipahami.

 Selain itu, pada pembelajaran ini, kumpulan 
semua titik yang memenuhi hubungan y = 2x 
disebut sebagai fungsi y = 2x pada halaman 
selanjutnya. 

6.  Penanganan Q4

 Sangat mudah untuk melihat bahwa 11 
titik yang digambar pada bidang koordinat  
berbaris pada satu garis lurus. Selanjutnya, 
perlu ditentukan posisi titik-titik lainnya yang 
lebih berdekatan dan terletak pada garis lurus 
tersebut. Sebagai contoh, dengan mengambil x 
= 0,5 akan diperoleh y = 1 sehingga didapat titik 
(0,5, 1). Siswa yang pintar harus mendapatkan 
lebih banyak titik.

 Kemudian, pikirkan seperti apa grafik 
perbandingan senilai berdasarkan titik-titik 
yang telah kalian gambar.
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Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini 
yang sebelah kiri, jika kita tambah banyaknya 
titik-titik dengan koordinat merupakan 
pasangan x dan x dan x y pada y pada y y = 2y = 2y x, maka kumpulan x, maka kumpulan x
titik-titik akhirnya akan membentuk sebuah 
garis seperti yang ditunjukkan pada gambar di 
sebelah kanan bawah. Garis ini disebut grafik 
fungsi y = 2y = 2y x. x. x

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi y = –2y = –2y x berikut ini.x berikut ini.x

1

2

3

x … –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 …

y … 0 …

Grafik untuk perbandingan yang 

telah dipelajari di Sekolah Dasar 

berupa gambar di atas sebelah 

kanan.  

O

Berpikir Matematis 

Cermati bahwa jika digambar 
banyak titik-titik yang koordinatnya 
merupakan pasangan nilai x dan x dan x y, y, y
maka himpunan titik-titik tersebut 
membentuk sebuah garis.

Tentukan nilai y yang bersesuaian dengan nilai y yang bersesuaian dengan nilai y x pada tabel di bawah x pada tabel di bawah x
ini. 

Soal 5

Gambarlah titik koordinatnya yang merupakan pasangan x dan x dan x y pada y pada y
tabel di atas.
Gambarlah grafik dari y = –2y = –2y x dengan domain semua bilangan. x dengan domain semua bilangan. x

x

y

101010

55

OO 55555

–5–5–5

–10–10–10

–5–5–5
x

y

1010101010

55

OO 55555

–5–5–5–5–5

–10–10–10–10–10

–5–5–5–5–5
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Jawaban

Soal 5

(1) 

x ... -5 -4 -3 -2 -1
y ... 10 8 6 4 2

0 1 2 3 4 5 ...

0 -2 -4 -6 -8 -10 ...

(2) (3)

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

7.  Grafik Perbandingan, Pemikiran Matematis 
2

 Mempertimbangkan jawaban Pertanyaan 
4 di halaman sebelumnya, perhatikan bahwa 
grafik perbandingan sebagai satu himpunan 
titik.

 Pastikan grafik fungsi y = 2x adalah garis 
lurus yang melalui titik asal, bandingkan 
dengan titik-titik pada sumbu yang ditemukan 
oleh siswa. Karena tidak semua titik diperlukan, 
maka siswa hanya perlu menemukan garis lurus 
dari beberapa titik (gagasan rekursif ).

 Juga, dengan memperluas domain ke 
bilangan negatif, memahami ke mana harus 
lewat di empat kuadran, menggunakan 
balon, dan membandingkan dengan grafik 

perbandingan yang dipelajari di sekolah dasar, 
maka cara menggambar grafik yang lebih 
sederhana perlu diperdalam.  

8.  Penjelasan  Soal 5   

 Perhatikan grafik ketika konstanta perban-
dingan adalah bilangan negatif, menggambar 
tabel dan menentukan titik, seperti pada 
Pertanyaan 4 di halaman sebelumnya.

 Semua grafik perbandingan yang pernah 
dibahas di sekolah dasar adalah garis lurus yang 
naik ke kanan (dengan konstanta perbandingan 
positif), adapun garis lurus yang turun ke kanan 
(dengan konstanta perbandingan negatif) 
adalah yang pertama kali muncul. Guru perlu 
memberikan panduan dengan pemikiran ini.

 Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi 
kerja pada buku teks, pertimbangan diberikan 
agar semua grafik dapat digambar dalam 
gambar buku teks. Namun, siswa perlu memiliki 
pengalaman dalam membuat grafik dengan 
menentukan sumbu koordinat dan skala sendiri.
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Berdasarkan hasil kajian sejauh ini mengenai grafik perbandingan senilai, kita 
simpulkan dalam rangkuman berikut ini.

Grafik Perbandingan Senilai

Grafik fungsi y = ax yang menyatakan perbandingan senilai merupakan 
garis yang melalui titik pangkal.

Jika nilai x naik, maka nilai y naik Jika nilai x naik, maka nilai y turun

Jika a < 0, grafik turun ke arah 
kanan

y

x
naik

naik x

y

naik

turun

Jika a > 0, grafik naik ke arah 
kanan

1 2

O

O

Buatlah tabel yang mengaitkan 
nilai x dan y pada fungsi berikut ini. 
Gambarlah grafik pada gambar di 
samping. 

1 y = 3x

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1

2

3

2 y = –3x 

3 y =        x     
 

4 y = –        x    
            

Diskusi

PENTING

Soal 6

Soal 7

Pada fungsi y =2x,  ketika nilai x bertambah 1, bagaimana perubahan 
y? Gunakan tabel atau grafik untuk menjelaskan jawabanmu.
Pada fungsi y = –2x,  kerjakan hal yang sama seperti pada soal (1).
Dalam fungsi  y  =  ax ,  apa perbedaannya ket ik a konstanta 
perbandingan a positif? Bagaimana jika a negatif? Apa persamaannya? 
Jawablah dengan mengacu pada hasil perhitungan di (1) dan (2) dan 
juga grafik yang dihasilkan di Soal 6.

1
2

1
2

y

x
O 5–5

–5

5
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Jawaban

Soal 6

(1) 

x ... -6 -5 -4 -3 -2
y ... -18 -15 -12 -9 -6

-1 0 1 2 3 4 5 6 ...

-3 0 3 6 9 12 15 18 ...

(2) 

x ... -6 -5 -4 -3 -2 -1
y ... 18 15 12 9 6 3

0 1 2 3 4 5 6 ... ...

0 -3 -6 -9 -12 15 -18 ... ...

(3) 

x ... -6 -5 -4 -3 -2
y ... -3 -2,5 -2 -1,5 -1

-1 0 1 2 3 4 5 6 ...

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 ...

(4) 

x ... -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
y ... 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

1 2 3 4 5 6 ...

-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 ...

7.  Grafik Perbandingan Senilai

 Gambar grafik perbandingan senilai selalu 
melalui titik asal O dengan koordinat (0, 0). 
Ada dua macam kemiringan grafiknya. Untuk 
bilangan konstanta perbandingan bernilai 
positif, jika nilai x naik maka nilai y juga akan 
naik. Pemikiran lain yang lebih sulit namun 
perlu disampaikan adalah jika nilai x turun 
maka nilai y juga turun. 

 Untuk bilangan konstanta perbandingan 
bernilai negatif, jika nilai x naik maka nilai y akan 
turun. Karekteristik yang lain adalah jika nilai x 
turun maka nilai y akan naik.

 Gambar grafik proses perubahan nilai x 
dan y pada kedua kemungkinan di atas dapat 
dibahas bersama siswa. Hal baru yang belum 
dikenal siswa adalah fenomena grafik mendatar 
maupun vertikal, namun untuk masalah ini 
tidak perlu dibahas di sini.
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Pada fungsi y = y = y 2
3

x, x, x ketika 

x = 3, x = 3, x y = 2, y = 2, y grafik melalui titik  (0, 0) dan 

(3, 2).

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang 
grafik di samping ini.  
1 Pada grafik 1 , apakah konstanta , apakah konstanta , apakah konstanta , apakah konstanta 

perbandingan positif atau negatif?
Hitunglah konstanta perbandingan pada 
grafik  1  dengan mengetahui bahwa 
grafik melalui titik (2, 3), kemudian 
nyatakanlah y dalam y dalam y x menggunakan x menggunakan x
persamaan.
Pada grafik  2 , nyatakanlah y dalam y dalam y x
menggunakan persamaan. Gunakanlah 
cara yang diterapkan di 1  dan 2 .

2

3

y

x
555–5–5–5–5–5

55

–5–5–5

OO

1

2

Periksa apakah garis melalui 
titik-titik yang tepat setelah 
grafik digambar.  

Hlm.149Hlm.149 Hlm.141Hlm.141

Karena grafik perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik 
pangkal, maka kita dapat menggambarkannya jika kita mengetahui titik 
pangkal O dan satu titik pada grafik.

Apakah ada hal-hal lain di sekitarmu 
yang mempunyai hubungan 
berbanding lurus?

Dalam perbandingan berbalik nilai, 
apakah domain dan jangkauan 
variabel-variabel berupa bilangan 
negatif, seperti pada perbandingan 
lurus?

Contoh 1

Soal 8

Soal 9

Gambarlah grafik fungsi pada gambar di 
samping menggunakan titik pangkal O dan 
satu titik lain pada grafik.

1 y =        y =        y x
        

2 y = –  
    

  x
          

 =        
1
4

y = –  
5
2

y

x
O 55–5–5

–5–5

55

y

x
55555–5–5–5–5–5

55

–5–5–5–5–5

O
(0, 0(0, 0(0, 0))))))))))))))))))

(3, 2(3, 2(3, 2(3, 2(3, 2(3, 2(3, 2(3, 2)))))))

y =       y =       y x =       
2
3
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Jawaban

Soal 8

Soal 9
 

(1) Bilangan positif
(2) Mensubstitusi x = 2 dan y = 3 untuk y = ax,
 3 = 2a

 a=
3
2  Oleh karena itu, y a=

3
2

x 

(3) Karena grafik perbandingan melewati titik 
(3, -1), menggantikan x = 3, y = -1 pada y = 
ax,

 -1 = 3a

 a = -
1
3

  Oleh karena itu, y = -
1
3

 x

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

10.  Penjelasan Contoh 1  dan  Soal 8   

 Di sini, kita akan belajar bahwa grafik dapat 
digambar dengan menentukan titik asal dan 
satu titik lainnya. Secara khusus, mungkin sulit 
untuk mendapatkan titik dari tabel terkait, 
seperti ketika konstanta perbandingan adalah 
pecahan, jadi waspadalah terhadap hal ini.

11.  Penjelasan Contoh 1  

 Membuat gambar grafik merupakan hal 
baru bagi siswa, jadi saya ingin menanganinya 
dengan hati-hati.

 Pertama, pada (1), tanda konstanta  
perbandingan untuk menentukan apakah 
grafik naik ke kanan atau turun ke kanan, dan 
mempunyai kemiringan. Kemudian, di (2), 
kita kembali ke "metode mencari persamaan 

perbandingan" yang dipelajari dalam 
Pengajaran Hal.132, dan mencari konstanta 
perbandingan dengan metode aljabar. Saat ini, 
di 1, guru perlu menegaskan bahwa hasil yang 
sama dapat diperoleh meskipun perhitungan 
dilakukan menggunakan koordinat titik lain 
seperti (4,6) dan (-2, -3).

12.  Penanganan Gelembung Percakapan

 Dengan mempertimbangkan di mana 
perbandingan yang telah kita pelajari 
sejauh ini berada di sekitar kita, kita ingin 
menghubungkannya dengan "penggunaan 
perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik nilai" di halaman 149.

 Selain itu, guru perlu mengajukan 
pertanyaan bahwa hal yang sama dapat 
diperhatikan untuk perbandingan terbalik 
yang dipelajari di sekolah dasar, seperti halnya 
kisaran bilangan diperluas ke bilangan negatif, 
dan guru perlu memberikan perspektif untuk 
pembelajaran selanjutnya.
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Menyusun Persamaan 
Perbandingan Senilai

[Hlm.132]

Koordinat dan Grafik 
Perbandingan Senilai
[Hlm.138]

Koordinat dan Grafik 
Perbandingan Senilai
[Hlm.137]

Koordinat dan Grafik 
Perbandingan Senilai
[Hlm.134]

Perbandingan Senilai 
dan Fungsi

［Hlm.130］

1 Sebuah segitiga mempunyai alas 12 cm. 
Misalkan, x cm menyatakan tinggi dan y cm2 

adalah luasnya.
Jawablah pertanyaan berkut ini.

2 y berbanding lurus dengan x, dan ketika x = 4, maka y = 12. Nyatakanlah y 
dalam x menggunakan persamaan. Jika x = –6 berapakah y?

3 Tentukan koordinat titik A pada gambar di 
samping. Kemudian, gambarlah titik B(3, -1) 
pada gambar di samping.

1

Mari Kita Periksa 2
Perbandingan

2

4 Gambarlah grafik fungsi y = –x.

5 Pada grafik di samping, nyatakanlah y 
dalam x menggunakan persamaan.

Nyatakanlah y dalam x menggunakan 
persamaan.
Dapatkah kita menyimpulkan y berbanding 
lurus dengan x?

y

x
5–5

5

–5

O

y

x
5–5

5

–5

O

x cm

12 cm

y cm2

S 2

S 3                      

S 6

S 9

A

Cth. 1

Cth. 2
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Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) Dari y = 

1
2

 ×12 × x, y = 6x

(2) .....

2
Mensubstitusi x = 4, y = 12 untuk y = ax,
 12 = 4a
 a = 3

Jadi y = 3x

Mensubstitusi x = -6 ke dalam persamaan ini
y = 3 × (-6) = -18

Jawaban: y = 3x, y = -18

1 jam

3
A (-4, -3)

4
Lihat gambar di atas

5
Karena grafik adalah grafik perbandingan yang 
melewati titik (3, -2) dengan menggantikan x = 
3, y = -2 untuk y = ax, didapatkan:
 -2 = 3a

 a = -
2
3

Jadi, y = -
2
3

x 

Pertanyaan Serupa

 Pada gambar berikut, temukan konstanta 
perbandingan untuk grafik 1 dan 2 dan 
nyatakan y dengan memakai x.

(1) y = 
3
4

x  (2) y = -
3
2

x



140 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

Menggambar Titik-Titik Koordinat

Gambarlah titik-titik berikut ini pada bidang koordinat. Kemudian 
hubungkan titik-titik tersebut dengan garis secara urut dengan 
mengikuti tanda panah. Gambar apa yang terbentuk?

Buatlah soal yang serupa dengan soal di atas.

Pertanyaan

(6, 5) (0, 4) (–2, 1) (–2, 3) (–4, 2)

(–3, 5) (–6, 6) (–10, 4) (–11, 2) (–6, 1) (–4, 0)

(–1, 3) (1, 1) (4, 3) (7, 1) (8, 1) (7, 3)

tujuan (–9, –4)

(–5,–5)

(7, 4)(9, 1) (11, 3) (11, 4) (9, 3)(8, 3)

(3, 6) (–3, 6) (–3, –7) (–5, –6)(6, –5)

(–11, 2) (–11, –1)

Mulai

Titik akhir (–7, 3) 

x

y

–10–10 55–5–5

–5–5

1010

55

O

Cermati
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Jawaban

Cermati

Soal

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

13.  Mari Gambarkan dengan Menggunakan 
Koordinat

 Untuk mengatasi masalah tersebut, siswa 
dapat menguasai perihal sistem koordinat 
dengan menyenangkan.

 Lalu, seperti yang ditunjukkan pada simbol 
tersebut, ada baiknya untuk melakukan aktivitas 
pembuatan soal dengan menggunakan 
koordinat dan saling berbagi soal yang dibuat 
tersebut.

Pertanyaan Serupa

 Ambil titik-titik yang diwakili oleh 
koordinat berikut pada gambar dan 
hubungkan dengan garis-garis dalam urutan 
→.
(0, 6) →	(-1, 4) →	(-1, 1) →	(2, 1) →	(4, 3)
→	(4, 4) →	(1, 7) →	(-2, 7) →	(-4, 6) 
→	(-5, 5) →	(-5, 2) →	(-8, 3) →	(-9, 4) 
→	(-8, 6) →	(-6, 8) →	(-7, 8) →	(-9, 6) 
→	(-10, 4) →	(-9, 2) →	(-8, 1) →	(-5, 0) 
→	(-3, 1) →	(-3, 0) →	(-2, 1) →	(-1, -1) 
→	(-1, -3) →	(-2, -4) →	(2, -4) →	(2, -2) 
→	(4, -2) →	(4, -3) →	(3, -4) →	(7, -4) 
→	(7, -2) →	(8, 2) →	(9, 0) →	(8, 3) →	(4, 4)  
→	ambil titik (-3, 4) di akhir

[Referensi] Michimasa Kobayashi,dkk. (1985) Buku 
Jepang "Matematika SMP yang Menyenangkan"
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1

Siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan 
jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif.

Perbandingan Berbalik Nilai dan Persamaan1

 Perbandingan Berbalik Nilai3

2

3

x (cm) … 1 2 3 4 5 6 …

y (cm) … …

(Skala 0,5 cm)O

x (cm)

6 cm2y (cm)

Tujuan

Mari kita cermati hubungan antara panjang secara horisonal dan vertikal dari 
sebuah empat persegi panjang dengan luas 6 cm2.

Gambarlah berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm2. Misalkan titik 
O adalah salah satu titik sudutnya.

Misalkan panjang horisontal adalah x cm dan panjang vertikal adalah y
cm. Gunakan tabel untuk merangkum hubungan antara x dan y .

Jika nilai x menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, …, bagaimanakah nilai-nilai y
yang bersesuaian?
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3 jam

Perbandingan Berbalik Nilai3
5 jam

Perbandingan Berbalik Nilai 
dan Persamaan

1

Tujuan

1.  Perluas domain ke bilangan negatif dan 
pahami arti perbandingan terbalik.

2. Dapat dipahami bahwa konstanta 
perbandingan terbalik dapat berupa 
bilangan negatif.

3. Persamaan perbandingan terbalik dapat 
diperoleh dari pasangan nilai x dan y yang 
sesuai.

Jawaban

(1) 

(2) 

x (c) ... 1 2 3 4 5 6 ...

y (cm) ... 6 3 2 1,5 1,2 1 ...

(3) Jika nilai y adalah 
1
2

 kali lipat, 1
3

 kali lipat, 
...

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Bahkan di sekolah dasar, kita belajar bahwa 
panjang dan lebar persegi panjang dengan 
luas konstan adalah berbanding terbalik. Hal 
tersebut merupakan cara untuk melihat kembali 
masalah itu.

 Dalam (1), jika rentang diperluas menjadi 
pecahan, persegi panjang yang jumlahnya tak 
terhingga dapat digambar, tetapi seperti yang 
ditunjukkan pada jawaban di atas, hal tersebut 
cukup dengan mempertimbangkan panjang 
dan lebar dalam satuan 0,5 cm dan hasil kalinya 
berupa luas persegi panjang tersebut.

 Dalam (2) dan (3), nilai x dan y yang sesuai 
dicantumkan dalam tabel. Kemudian periksa 
karakteristik perubahan dan pastikan bahwa y 
berbanding terbalik dengan x.
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Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa a disebut konstanta perbandingan?a disebut konstanta perbandingan?a

Karena panjang vertikal kali panjang horisontal sama dengan luas persegi 
panjang, maka hubungan antara x dan x dan x y di y di y  pada halaman 141 dapat 
dinyatakan dalam persamaan berikut ini.
  xy = 6xy = 6xy
Karena panjang vertikal sama dengan luas persegi panjang dibagi panjang 
horisontal, jika kita nyatakan y dalam y dalam y x menggunakan persamaan, maka x menggunakan persamaan, maka x
diperoleh persamaan berikut ini.

y = 6
x

Diperlukan y jam untuk berjalan sejauh 12 km y jam untuk berjalan sejauh 12 km y
dengan kecepatan x km per jam. Jawablah x km per jam. Jawablah x
pertanyaan berikut ini.
1

2

Gunakan tabel di bawah ini untuk 
menyajikan hubungan antara x dan x dan x y.y.y

Nyatakan y dalam y dalam y x menggunakan persamaan.x menggunakan persamaan.x

x (x (x km/jam/jam/ ) … 1 2 3 4 5 6 …

y (y (y jam (jam ( ) … 12 6 …

Perbandingan Berbalik Nilai

Jika y adalah fungsi y adalah fungsi y x dan hubungan antara variabel x dan x dan x y dapat y dapat y
dinyatakan sebagai 

y = y = y = a
x

sehingga kita katakan bahwa y berbanding terbalik dengan y berbanding terbalik dengan y x.x.x
Perlu diingat bahwa a adalah konstanta tidak 0, dan a adalah konstanta tidak 0, dan a a disebut konstanta a disebut konstanta a
perbandingan. 

Jika y berbanding terbalik dengan y berbanding terbalik dengan y x, maka hasil x, maka hasil x
kali xy tetap. Nilainya merupakan konstanta xy tetap. Nilainya merupakan konstanta xy
perbandingan a.  

Persamaan perbandingan berbalik nilai adalah y =y =y a
x

. Persamaan tersebut dapat juga dipandang 

sebagai  y = y = y a × a × a 1
x

.  Misalkan 1
x

 adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat 

dituliskan  bahwa y berbanding terbalik dengan y berbanding terbalik dengan y x. Dengan kata lain, x. Dengan kata lain, x y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y
1
x

,  a kita sebut sebagai konstanta perbandingan, sebagaimana pada perbandingan senilai. a kita sebut sebagai konstanta perbandingan, sebagaimana pada perbandingan senilai. a

Cermati

PENTING

Saya Bertanya

Pada perbandingan berbalik nilai, 

mengapa a disebut konstanta a disebut konstanta a
perbandingan? Hlm.142

Soal 1
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Jawaban

Soal 1

(1) 

x (km/jam) ... 1 2 3 4 5 6 ...

y (Waktu) ... 12 6 4 3 2,4 2 ...

(2) y = 
12
x

 

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

2.  Pengutaraan Berdasarkan Rumus

 Hubungan antara x dan y dari Q pada 
halaman sebelumnya diutarakan dengan 
rumus:

 Karena (Vertikal) × (Horizontal) = (Luas 
Persegi panjang), maka dapat dibuat persamaan 
menjadi xy = 6

 Selanjutnya, kita dapat menurunkan 

persamaan y = 6
x

 dari persamaan xy = 6 dengan 

menggunakan sifat-sifat persamaan.

 Lebih mudah bagi siswa untuk menurunkan 

rumus y = 6
x

 berdasarkan (vertikal) = (luas 

persegi panjang) ÷ (horizontal).

3.  Definisi Perbandingan Berbalik Nilai

 Di sekolah dasar, definisi perbandingan 
berbalik nilai didasarkan pada karakteristik 
perubahan yaitu “ketika nilai x menjadi 2 kali, 
3 kali,…”, hal ini serupa dengan perbandingan 
senilai (Pengajaran P.130). Tentukan kembali 
perbandingan berbalik nilai dengan berfokus 
pada bentuk persamaannya.

4.  Penjelasan Soal 1   

 Ini adalah contoh spesifik dari perbandingan 
berbalik nilai.

 Pada (1), ketika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, 

..., nilai y menjadi 
1
2

 kali, 
1
3

 kali, ..., dan pastikan 

bahwa hasil kali x dan y konstan (xy = 12). (2), 

rumus y = 
12
x

 dibuat berdasarkan hubungan 

(waktu) = (jarak) ÷ (kecepatan).

5.  Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa 
a disebut konstanta perbandingan?

 Konstanta perbandingan ditetapkan 
sebagai masalah untuk pemahaman yang 
lebih dalam. Karena beberapa siswa bertanya-
tanya mengapa perbandingan berbalik nilai 
tidak disebut konstanta perbandingan berbalik 
nilai, saya ingin Anda memahami bahwa rumus 
perbandingan berbalik nilai dapat dikatakan 
bahwa "y sebanding dengan invers dari x".

Referensi Konstanta Perbandingan

 Ketika y adalah fungsi dari x dengan 
hubungan y = axn (a adalah konstanta) 
maka dikatakan bahwa y berbanding lurus 
dengan x pangkat n, dan a disebut konstanta 
perbandingan.

Jika n = 1, y = ax

Jika n = -1, y = a
x

Jika n = 2, y = ax2
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Untuk pernyataan 1  - 3 , nyatakanlah y dalam x menggunakan persamaan. 
Selidikilah apakah y berbanding terbalik dengan x.
1 Seutas tali sepanjang 18 m dibagi menjadi x bagian sama panjang. 

Masing-masing bagian panjangnya y m.
Terdapat 500 ml jus buah. Setelah diminum x ml, sisanya y ml.
Sebuah segitiga mempunyai alas x cm, luasnya 30 cm2, dan tingginya y
cm.

2

3

Mari kita cermati perbandingan berbalik nilai ketika domain, jangkauan, dan 
konstanta perbandingan kita perluas mencakup bilangan negatif. 

Pada fungsi  y = –
6
x , jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara x dan y.

2 Ketika x < 0, jika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, …, bagaimana perubahan 
nilai-nilai y yang bersesuaian?

Tanda  pada tabel di atas artinya abaikan ketika nilai x = 0.

x … –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 …

y … …

Pada fungsi  y = –
6
x , jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1 Dapatkah kita simpulkan bahwa y berbanding terbalik dengan x? 
Jelaskan jawabanmu.

3

2 Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara x 
dan y.

Ketika x < 0, jika nilai x menjadi 2 kali, 3 kali, …, bagaimana perubahan 
nilai-nilai y yang bersesuaian? Periksa hasilnya untuk kedua interval x > 0, 
dan x < 0. 

x … –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 …

y … …

Dalam perbandingan berbalik nilai, dimungkinkan konstanta perbandingannya 

negatif. Fungsi y = – 6
x

 menunjukkan hubungan perbandingan berbalik nilai 

dengan konstanta perbandingan –6.

Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan 
y berbanding terbalik dengan x? Jika y berbanding terbalik dengan x, 
hitunglah konstanta perbandingannya.

y =   
 

 y =   y = –
          

xy = –20a b c d

Catatan

Diskusi

Soal 2

Soal 3

Soal 4

Soal 5

12
x

x
12

4
x
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Jawaban

Soal 2

(1) 18
x

, Benar   (3) 60
x

, Benar

(2) y = 500 - x, Salah

Soal 3

(1) 

x ... -6 -5 -4 -3 -2 -1
y ... -1 -1,2 -1,5 -2 -3 -6

0 1 2 3 4 5 6 ...

X 6 3 2 1,5 1,2 1 ...

(2) Nilai y adalah 1
2

 kali, 
1
3

 kali, ... 

Soal 4

(1) Persamaan y = – 
6
x  = 

–6
x  dapat dikatakan 

berbanding terbalik karena sesuai rumus y 

= 
a
x

 akan diperoleh a = –6.

Soal 5

A ... Konstanta perbandingan adalah 12 
C ... Konstanta perbandingan adalah -4 
D ... Konstanta perbandingan adalah -20

6.  Penjelasan Soal 2   

 (2) sering disalahpahami sebagai hubu-
ngan perbandingan berbalik nilai karena nilai 
y menurun dengan bertambahnya nilai x. 
Saya ingin bisa memahami alasan mengapa 
hal itu bukan berbanding terbalik melalui 
diskusi siswa. Pada saat itu, perlu dibuat tabel 
untuk mengetahui ada tidaknya karakteristik 
perubahan perbandingan berbalik nilai, selain 
bentuk persamaannya.

7.  Penjelasan Soal 3   

 Sejauh ini, kami telah memperlihatkan 
perbandingan berbalik nilai berdasarkan contoh 
konkret, tetapi di sini kami akan meninggalkan 
contoh konkret dan memperluas domain x ke 
bilangan negatif. Juga, dalam perbandingan 
berbalik nilai, kami akan mengajari Anda untuk 
berpikir tentang mengecualikan x = 0 (jangan 
memikirkan pembagian dengan 0 dalam 
matematika) bersama dengan notasi pada 
tabel.

8.  Penjelasan Soal 4   

 Berdasarkan pembelajaran selama ini, 
saya ingin memperdalam pemahaman saya 
dengan menyelidiki, menjelaskan, dan meng-
komunikasikan dengan siswa itu sendiri bahwa 

fungsi y = – 
6
x memenuhi definisi perbandingan 

berbalik nilai dan memiliki karakteristik 
perubahan perbandingan berbalik nilai.

9.  Penjelasan Soal 5   

 Perlu juga disebutkan bahwa y = x
12

 di 

a  adalah persamaan perbandingan dengan 

konstanta perbandingan 
1

12
, dan xy = –20 di d  

dapat diubah menjadi persamaan di y = – 
20
x .
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y berbanding terbalik dengan y berbanding terbalik dengan y x, dan ketika x, dan ketika x x = 12, maka x = 12, maka x y = 6. Nyatakanlah y = 6. Nyatakanlah y y
dalam x menggunakan persamaan. Berapa nilai x menggunakan persamaan. Berapa nilai x y ketika y ketika y x = 9?x = 9?x

Ketika y berbanding terbalik dengan y berbanding terbalik dengan y x, nyatakanlah x, nyatakanlah x y dalam y dalam y x menggunakan x menggunakan x
persamaan pada kasus 1  dan 2 . Kemudian, nyatakanlah y dalam y dalam y x
menggunakan persamaan. Tentukan nilai y jika y jika y x = –3.x = –3.x

jika x = 2x = 2x , maka y = 9y = 9y1

Karena y berbanding terbalik dengany berbanding terbalik dengany  x, jika  x, jika  x a adalah konstanta a adalah konstanta a

perbandingan, maka 

Ketika x = 12 dan x = 12 dan x y = 6, dengan substitusi nilai-nilai ke dalam persamaan, y = 6, dengan substitusi nilai-nilai ke dalam persamaan, y

maka

Subtitusikan nilai a = 72 pada persamaan awal, sehingga diperoleh a = 72 pada persamaan awal, sehingga diperoleh a

Substitusi x = 9 ke dalam persamaan di atas, diperolehx = 9 ke dalam persamaan di atas, diperolehx

Sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 l per menit. l per menit. l
Jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Berapa liter air dapat dituang dalam tangki?
Jika diperlukan y menit untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan y menit untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan y x
l per menit, nyatakanlah l per menit, nyatakanlah l y dalam y dalam y x menggunakan persamaan.
Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 l per menit, berapa menit l per menit, berapa menit l
dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki?

y =
    

    
66

    
6

    
==

a = 72

yy =
   
  = 8

jika x = 6x = 6x , maka y = –4y = –4y2

2

3

Jawab:Jawab:   yy = 8 = 8y = 8yy = 8y
                    

Bagaimana dengan grafik 
perbandingan 
berbalik nilai? 

Sekarang kita dapat memahami perbandingan 
berbalik nilai dengan domain dan jangkauan 
diperluas mencakup bilangan negatif. Hlm.145Hlm.145

Contoh 1

Penyelesaian

Soal 6

Soal 7

Menyusun Persamaan Perbandingan Berbalik Nilai

aa
x

a
12

y =y =y
7272
x

72
99
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Jawaban

Soal 6

(1) y = 18
x

, y = -6 (2) y = -
24
x

 , y = 8

Soal 7

(1) Dari 4 × 60 = 240, 240 L

(2) y = 
240

x
 

(3) Memasukan x = 5 di y = 
240

x

 y = 
240

5
=48  

Jawaban 48 menit

Pertanyaan Serupa

 y berbanding terbalik dengan x, dan y = 
6 jika x = -3. Nyatakanlah y dengan rumus x. 
Temukan juga nilai y ketika x = 12.

y = - 18
x

, y = -
3
2

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

10.  Penjelasan Contoh 1  

 Karena nilai xy konstan dalam perbandingan 
berbalik nilai, konstanta perbandingan a dapat 
diperoleh dengan menetapkan xy = 12 × 6 
= 72, tetapi di sini, seperti dalam “menyusun 
persamaan perbandingan senilai” di halaman 
132, aljabar. Tujuannya adalah untuk memahami 
solusi tipikal. Setelah menemukan rumusnya, 
disarankan untuk mengeceknya dengan cara di 
atas.

 Jika Anda menuliskan secara detail bagian 
dari baris ke-5 dari jawaban, "Setelah Anda 
mensubstitusikan nilai-nilai ke persamaan", lalu 

Anda mengganti a
12

 = 6 dengan mengalikan 

kedua sisi dengan 12, Anda mendapatkan a = 
72. Disarankan untuk mengajar siswa menulis 
dalam bentuk singkatan sambil mengamati 
situasi siswa.

11.  Penjelasan Soal 7   

 Pada (2), karena tangki air penuh pada 

240 L, maka persamaan y = 
240

x
dapat dibuat.

Namun, perhatikan fakta bahwa y berbanding 

terbalik dengan x, maka persamaan y = 
a
x

adalah x. Dengan mensubstitusi x = 4, y = 60 
untuk mendapatkan konstanta perbandingan 
a, sebuah persamaan dapat dibuat.

 Kemudian, (3) menggunakan persamaan 

perbandingan berbalik nilai y = 
240

x
 untuk 

mencari jawabannya.

12.  Penanganan Gelembung Percakapan

 Secara perbandingan, kami memperluas 
domain ke bilangan negatif dan kemudian 
mempertimbangkan grafik. Demikian pula, 
dalam perbandingan berbalik nilai, saya 
ingin mengajukan pertanyaan seperti apa 
grafik itu dan memberikan perspektif tentang 
pembelajaran selanjutnya.
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Pada , tentukanlah nilai-nilai x antara –6 dan 6 dengan interval 0,5, dan 
gambarlah titik yang bersesuaian pada gambar di atas.

Pada fungsi  y = 
6
x

, untuk titik-titik dengan absis x dan ordinat y pada tabel 

berikut ini, gambarlah titik-titik tersebut pada gambar berikut ini.

Siswa memahami grafik perbandingan berbalik nilai menggunakan koordinat.

Grafik Perbandingan Berbalik Nilai2

x … –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 …

y … –1 –1.2 –1.5 –2 –3 –6 6 3 2 1,5 1,2 1 …

O 5
x

y

–5

5

–5

Tujuan

Soal 1
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1,5 jam

Grafik Perbandingan Berbalik 
Nilai

2

Tujuan

1.  Anda dapat menggambar grafik perban-
dingan berbalik nilai menggunakan koordinat.

2. Memahami karakteristik grafik perban-
dingan berbalik nilai dalam kaitannya 
dengan perubahan perbandingan berbalik 
nilai dan cara menyelesaikannya.

Jawaban

Soal 1

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Di sekolah dasar, dengan mengambil 
beberapa titik yang sesuai dari tabel dan 
menghubungkan titik-titik dengan garis lurus, 
keadaan perubahan diselidiki dan perbedaan 
antara perbandingan senilai dan perbandingan 
berbalik nilai diperhatikan. Selain itu, hal ini 
tidak akan dibahas sampai grafik perbandingan 
berbalik nilai yang berbentuk kurva lengkung 
selesai dibahas. 

 Di sini, 12 titik dapat diplot pada bidang 
koordinat, tetapi beberapa siswa akan segera 
menghubungkan titik-titik tersebut dengan 
garis lurus. Prediksikan seperti apa grafik itu 
dari susunan 12 titik, dan perhatikan bahwa 
kita perlu mengambil lebih banyak titik untuk 
mengonfirmasinya.

2.  Penjelasan Soal 1   

 Ini adalah soal untuk mengkaji grafik dari 

fungsi y = 
6
x

 secara lebih detil.
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Seperti ditunjukkan pada gambar di kiri bawah, jika kita menambah 

banyaknya titik-titik dengan absis x dan ordinat y dari persamaan y =
6
x , maka 

himpunan titik-titik pada akhirnya akan membentuk dua kurva halus seperti 

yang ditunjukkan di gambar kanan bawah.

Kurva-kurva tersebut merupakan grafik fungsi y = 
6
x .

Pasangan kurva seperti itu disebut hiperbola. 

y

x
O 5

5

–5

–5

Pada grafik fungsi  

y = – 6
x

, buatlah tabel yang 
bersesuaian dengan nilai x dan y, 
kemudian gambarlah pada gambar 
di samping kiri. 

x

y y

x
5–5 O

5

–5

O

5

–5

5–5

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk fungsi y = 
6
x

dan y = –
6
x

1 Ketika x > 0, apakah nilai y naik jika nilai x bertambah? Ataukah turun?
Selidiki seperti pertanyaan (1) untuk x < 0.2

y =   
 

y =   
  

Saya Bertanya

Apa yang terjadi jika kita 
memperpanjang grafik 
hiperbola? Hlm.147

Soal 2

Soal 3

6
x

6
x
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Jawaban

Soal 2

x ... -6 -5 -4 -3 -2 -1
y ... 1 1,2 1,5 2 3 6

0 1 2 3 4 5 6 ...

X -6 -3 -2 -1,5 -1,2 -1 ...

Soal 3

(1) (2)

Baik x > 0 dan x < 0,

Ketika nilai y = 6
x

 ... x meningkat,

nilai y menurun.

Ketika nilai y = – 6
x

... x meningkat,

nilai y juga meningkat.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

3.  Grafik Perbandingan Berbalik Nilai

 Jika kita memplot lebih banyak titik 
berdasarkan apa yang kita selidiki pada 
Pertanyaan 1 di halaman sebelumnya, kita 
akan memahami bahwa grafik berbanding 
terbalik menjadi dua kurva mulus yang disebut 
hiperbola.

4.  Penjelasan Soal 2   

 Ini adalah masalah untuk menyelidiki 
grafik perbandingan terbalik ketika konstanta 
perbandingan adalah bilangan negatif. 
Memprediksi seperti apa grafik itu sebelum 
menggambar grafik. Buat tabel dengan cara 
yang sama seperti saat menggambar grafik 

dengan y = - 6
x

, dan gambar grafik dengan 

merencanakan titik-titik yang koordinatnya 
adalah nilai x dan y yang sesuai.

5.  Penanganan "Saya Bertanya"

 Karena grafik yang berbanding 
terbalik bukanlah garis lurus, saya ingin 
memperlakukannya sebagai kesempatan untuk 
memikirkan grafik ketika sumbu koordinat 
diperpanjang.

6.  Penjelasan Soal 3   

 Di kedua domain x > 0 dan x < 0, grafik 

y = 6
x

miring ke bawah, sehingga jika nilai x 

meningkat, nilai y berkurang. Grafik y = – 6
x

naik ke kanan, maka dapat dilihat bahwa nilai x 
meningkat, begitu pula nilai y. Juga, perhatikan 
bahwa metode kenaikan/ penurunan tidak 
konstan, tidak seperti kasus perbandingan.
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Apa yang Terjadi Jika Kita 
Memperpanjang Grafik Hiperbola?

Untuk fungsi y = y = y 6
x

Ketika nilai x naik sepertix naik sepertix x = 10, 100, 1.000, 10.000, ..., maka apa yang dapat x = 10, 100, 1.000, 10.000, ..., maka apa yang dapat x
kita simpulkan dari grafik perbandingan berbalik nilai tersebut?

y

x
O 55

55

1010

101010

yyy =    =   y =   y

Naik dan mendekati 

sumbu y.

 ketika x = 0,1, makax = 0,1, makax y = 60y = 60y
 ketika x = 0,01, maka x = 0,01, maka x y = 600y = 600y
 ketika x = 0,001,x = 0,001,x maka y = 6.000y = 6.000y

Ketika x > 0, jika nilai x > 0, jika nilai x x mendekati 0, maka x mendekati 0, maka x
nilai y membesar tanpa batas. Jadi, kita y membesar tanpa batas. Jadi, kita y
katakan grafik naik tak terhingga dan 

mendekati sumbu y.     y.     y

Grafik Perbandingan Berbalik Nilai

Grafik fungsi y =y =y a
x  yang menyatakan perbandingan berbalik nilai adalah 

kurva berbentuk hiperbola seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.       

y

x
       naik   naik

x

y

           naik
naik

naik

naik

turun

turun

Ketika a > 0a > 0a Ketika a < 0a < 0a1 2

Untuk domain x > 0 dan x > 0 dan x x < 0, ketika x < 0, ketika x
nilai x naik, maka nilai y turun. y turun. y

Untuk domain x > 0 dan x > 0 dan x x < 0, ketika 
nilai x naik, maka nilai x naik, maka nilai x y naiky naiky

OO

Hlm.149Hlm.149

PENTING

Cermati

Grafik fungsi perbandingan berbalik nilai 
berbentuk hiperbola, berbeda dengan 
grafik perbandingan senilai.

Adakah hal-hal di sekeliling kita yang 
mempunyai hubungan berbanding 
terbalik?

666
xxx
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Jawaban

Cermati

 Ketika nilai x dinaikkan, misalnya x = 
10,100,1000,10000, ..., nilai y menjadi y = 
0,6,0.06,0.006,0,0006, ... dan mendekati 0. Dari 
sini, dapat dilihat bahwa ujung di sisi kanan 
grafik sedapat mungkin mendekati sumbu x. 
Ini adalah masalah untuk menyelidiki grafik 
perbandingan terbalik ketika konstanta 
perbandingan adalah bilangan negatif. 
Memprediksi seperti apa grafik itu sebelum 
menggambar grafik. Buat tabel dengan cara 
yang sama seperti saat menggambar grafik. 

7.  Karakteristik Grafik Perbandingan Berbalik 
Nilai

 Karakteristik grafik perbandingan berbalik 
nilai yang diperiksa sejauh ini dirangkum. 
Secara khusus, perhatikan poin-poin berikut.
A. Dua kurva (hiperbola) pada satu grafik 

berbanding terbalik.
B. Kedua kurva memiliki bentuk yang sama 

(simetris terhadap titik asal O). Selain 

itu, dalam bab 3 "Mari Kita Periksa" di 

halaman berikutnya, grafik fungsi y = 12
x

 

digambar, tetapi perubahan grafik ketika 

nilai konstanta perbandingan a diubah 
dengan menggunakan perangkat lunak 
untuk membuat grafik, dll. Mungkin 
juga meminta mereka menyelidiki dan 
memperdalam pemahaman mereka.

8.  Penanganan Gelembung Percakapan

 Sejauh ini, kita telah belajar tentang 
perbandingan berbalik nilai secara formal. 
Persis ketika saya memikirkan tentang di mana 
perbandingan digunakan di sekitar saya dalam 
Pengajaran hal.138, saya ingin mengajukan 
pertanyaan yang sama tentang perbandingan 
berbalik nilai dan menghubungkannya dengan 
pembelajaran hal.149.

9.  Apa yang Terjadi Jika Kita Memperpan-
jang Grafik Hiperbola?

 Ini ditetapkan sebagai masalah untuk lebih 
memahami karakteristik grafik perbandingan 
berbalik nilai.
 Dalam grafik berbanding terbalik, sumbu x 
dan sumbu y adalah garis asimtot. Namun, garis 
asimtot dan penjelasan matematisnya ada di 
Matematika Sekolah Menengah Atas III "Fungsi 
dan Batasannya", 

lim ,lim
x xx x� ��

�� �
0

0
a a

Ini tidak dapat dijelaskan tanpa mempelajari 

lim ,lim
x xx x� ��

�� �
0

0
a a

 Oleh karena itu, dengan mengurangi atau 
menambah nilai x dan menghitung nilai y, "grafik 
akan naik ke atas tanpa batas saat mendekati 
sumbu y". Dengan memperbesar nilai x, yakni x 
= 20, 30, 40, 50, ... , maka gambar grafik semakin 
ke kanan dan semakin dekat ke sumbu x.

 Saya akan membuat titik mendekati nilai 
tertentu sebanyak mungkin, tetapi tidak pernah 
mencapai nilai itu.
(Catatan: Ketika sebuah titik pada kurva 
mendekati garis lurus tertentu sejauh mungkin 
dari titi asal O, garis lurus tersebut disebut 
garis asimtot dari kurva. [Referensi] Komite 
Editorial Glosarium Matematika (1983) "Sekolah 
Menengah Pertama Ensiklopedia Matematika 
untuk Sekolah Menengah Kenseisha"
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Grafik Perbandingan 
Berbalik Nilai
[Hlm.146]

1

2 y berbanding terbalik dengan x, ketika x = –2, maka y = 9. Nyatakanlah y
dalam x menggunakan persamaan. Hitunglah nilai y ketika x = 6.

Sebuah jajargenjang mempunyai alas x cm     
dan luas 24 cm2. Jika tingginya adalah y cm, 
jawablah pertanyaan berikut ini. 

1

3 Gambarlah grafik fungsi y = 
12
x   pada gambar di bawah ini.

Perbandingan 
Berbalik Nilai dan 
Persamaan
[Hlm.142]

Menyusun 
Persamaan 
Perbandingan 
Berbalik Nilai
[Hlm.144]

x  (cm) … 2 3 4 5 6 8 12 …

y  (cm) … 12 …

Gunakanlah tabel berikut ini untuk merangkum hubungan antara x
dan y. 

2 Nyatakanlah y dalam x menggunakan persamaan. 
Dapatkah disimpulkan bahwa y berbanding terbalik dengan x?3

S 1

S 2

y

x
O 5

5

–5

10–5–10

–10

10

x cm

y cm

24 cm2

Cth. 1

3
Perbandingan Berbalik NilaiMari Kita Periksa
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Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) 

x (cm) ... 2 3 4 5 6 8 12 ...

y (cm) ... 12 8 6 4,8 4 3 2 ...

(2) y = 
24
x

(3) y

2
Mensubsitusikan x = -2, y = 9 untuk y = 

a
x

  9 = 
a
-2

 

  a = -18

 Oleh karena itu, y = -8
 Mensubtitusikan x = 6 ke dalam persamaan 

ini

y = - 18
6

= -3
Jawaban: y = -

18
x

, y = -3 

3
Jika Anda membuat tabel seperti berikut dan 
menggambar grafik dengan mengambil titik-
titik dengan nilai x dan y yang sesuai sebagai 
koordinat, akan diperoleh gambar di kanan 
bawah.

x -12 -6 -4 -3 -2 -1
y -1 -2 -3 -4 -6 -12

0 1 2 3 4 6 12

X 12 6 4 3 2 1

0,5 jam
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Siswa mampu mengidentifikasi hal-hal di sekilingnya yang mempunyai 
hubungan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai.

Menerapkan Perbandingan Senilai dan Perbandingan Berbalik NilaiMenerapkan Perbandingan Senilai dan Perbandingan Berbalik Nilai1

Menerapkan Perbandingan Senilai dan 
Perbandingan Berbalik Nilai

4

Ketika periksa mata digunakan papan tulisan yang ditunjukkan di 
halaman 150. Uji penglihatan seperti ini menggunakan gambar serupa 
cincin yang memiliki celah, yang disebut Landolt C. Marilah kita cari 
pasangan besaran yang berubah bersama-sama pada papan tulisan.

Jika x menyatakan kejelasan pandangan dan x menyatakan kejelasan pandangan dan x y
sebagai garis tengah bagian luar cincin, marilah 
kita selidiki hubungan antara x dan x dan x y. Pada halaman y. Pada halaman y
sebelah, ukurlah garis tengah cincin bagian luar, dan 
rangkumlah menggunakan tabel berikut ini.

1

Pada tabel di atas, apa 
hubungan antara tingkat 
kejelasan pandangan x
dengan garis tengah bagian 
luar y? Gambarlah grafik y? Gambarlah grafik y
pada gambar di samping 
ini. Kemudian nyatakanlah 
hubungan antara x dan x dan x y
dalam persamaan.

2

x kejelasan pandangan x kejelasan pandangan x 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
y garis tengah bagian luary garis tengah bagian luary

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0

Kejelasan pandangan  x

yy ｍｍ

x

y (ｍｍ)

O 0,5 1,0 1,5 2,0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tujuan

Penerapan

［ Kegiatan Matematika ］
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※ Untuk 5 m

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,5

2,0

0,2

0,1

0,3

0,4
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Menerapkan Perbandingan 
Senilai dan Perbandingan 
Berbalik Nilai

4
4  jam

3,5 jam

Menerapkan Perbandingan 
Senilai dan Perbandingan 
Berbalik Nilai

1

Tujuan

Anda dapat menggunakan perbandingan senilai dan 
berbalik nilai untuk mengetahui kejadian tertentu 
dan memecahkan masalah.

Jawaban

 (Contoh)

Penglihatan dan diameter luar cincin, pandangan dan 
lebar celah, ukuran cincin dan jarak pengukuran.

1   

Dari kiri ke kanan, 75,0, 37,5, 25,0, 18,8, 15,0, 12,5,  
10,7, 9,4, 8,3, 7,5, 6,3, 5,0, 3,8 
(Dibulatkan ke satu tempat desimal)

2   

Grafiknya terlihat seperti gambar berikut. Dari 
kenyataan bahwa hasil perkalian xy hampir konstan 
pada nilai 7,5 atau dekat dengannya dan bentuk 
grafiknya, y dianggap berbanding terbalik dengan x. 
Dinyatakan dalam rumus, y = 7 5,

x

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Kegiatan Matematika

 Saat ini, sebagai kesempatan untuk menangani 
kegiatan matematika yang terdapat pada pedoman 
pembelajaran, kita berurusan dengan “kegiatan untuk 
menyelidiki hubungan antara penglihatan dan diameter 
luar cincin Landolt dengan menggunakan gagasan 
contoh anti-rasio”. Saya ingin sepenuhnya merasakan 
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Referensi Penglihatan

 Penglihatan dinyatakan sebagai kebalikan dari 
sudut pandang minimum yang dapat dikonfirmasi 
seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Sudut Pandang

Penglihatan = 1

Sudut Pandang
 

Kemampuan penglihatan dengan sudut pandang 

1 menit = 
1

60
derajat didefinisikan sebagai 1.0. 

Misalnya, jika sudut pandang minimum yang dapat 

dikonfirmasi adalah 2 menit, maka penglihatan 1

2
 = 

0,5, dan jika sudut pandang minimum 10 menit, 1

10
 

= 0,1

 Diameter luar 7,5 mm, kemampuan untuk 
membedakan potongan lebar 1,5 mm dalam cincin 
Landolt lebar 1,5 mm dari jarak 5 m setara dengan 1,0 
penglihatan, atau sudut pandang 1 menit.

bahwa matematika digunakan dalam kehidupan sehari-
hari.

2.  Penjelasan  

 Yang resmi adalah untuk 5 m, tetapi dalam 
praktiknya sejauh 3 m dapat digunakan. Apa pun 
yang Anda hadapi, guru perlu tetap melanjutkan 
sambil menyajikan hal yang nyata.

 Amati bagan tes penglihatan dan biarkan 
mereka secara naluri memprediksi hubungan 
antara penglihatan dan ukuran cincin. Guru perlu 
menyampaikan pendapat lain dari berbagai 
perspektif.

3.  Penjelasan 1  , 2  

 Diameternya bisa diperoleh dengan 
menggunakan simetri lingkaran. Karena merupakan 
nilai yang terukur maka akan terjadi kesalahan, 
namun dari susunan titik-titik pada bidang 
koordinat dapat diharapkan bahwa y berbanding 
terbalik dengan x. Ketika nilai xy dihitung dari tabel, 
ditemukan bahwa semua nilai mendekati 7,5 dan 
dapat dianggap berbanding terbalik (pemikiran 
yang sesuai).

 Dengan mengurangi tabel di halaman 150 
menjadi 80%, dimungkinkan untuk membuat tabel 
uji penglihatan sepanjang 4 m. Dalam hal ini, sering 
kali merupakan nilai integer dibandingkan dengan 
nilai 5 m, dan mungkin lebih mudah untuk diukur. 
Saya ingin merancang sesuai dengan situasi siswa.

Referensi Berbagai Diagram Uji 
Penglihatan

 Di Jepang, cincin Landolt biasa digunakan untuk 
uji visual, tetapi ada juga kasus di mana grafik uji 
visual untuk hiragana dan katakana serta piktogram 
yang menggambarkan siluet hewan digunakan 
untuk bayi. Di Amerika Serikat dan negara lain, 
mereka yang menggunakan huruf dan yang hanya 
menggunakan bentuk-E (disebut Snellen optotypes) 
sering digunakan.

 Di Jepang, tulisan pecahan seperti 1,0 dan 0,2 
digunakan, tetapi di Eropa dan Amerika Serikat, 

tulisan pecahan seperti 20

20
 dan 20

40
 digunakan. 

Molekul dinyatakan sebagai jarak uji (20 kaki dalam 
kasus ini), dan penyebutnya dinyatakan sebagai jarak 
di mana seseorang dengan penglihatan 1,0 hampir 
tidak dapat membedakan target.

Referensi Penglihatan Logaritmik

 Bisakah perbedaan antara penglihatan 1.5 
dan 1.2 dianggap sama dengan perbedaan antara 
penglihatan 0.4 dan 0.1?

 Penglihatan logaritmik yang diekspresikan oleh 
logaritma umum dari nilai penglihatan pecahan 
digunakan untuk mengevaluasi penglihatan secara 
kuantitatif dengan cara ini. Karena penglihatan 
logaritmik mirip dengan skala interval, maka cocok 
untuk evaluasi penglihatan secara kuantitatif.

 Gambar berikut adalah grafik yang 
menunjukkan hubungan antara penglihatan 
pecahan dan penglihatan logaritmik. Dapat dibaca 
bahwa semakin besar nilai penglihatan pecahan, 
semakin sempit jarak antar titik, yaitu semakin kecil 
perbedaan penglihatan logaritmik.

 Jika diukur dengan penglihatan logaritmik, 
terlihat bahwa perbedaan antara penglihatan 1,5 dan 
1,2 kecil, dan perbedaan antara penglihatan 0,4 dan 
0,1 besar (sekitar 6 kali lipat dari yang sebelumnya).
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3 Jika tingkat kejelasan pandangan x dan x dan x
lebar celah cincin adalah y mm, apa  y mm, apa  y
hubungan antara x dan x dan x y? Selidiki seperti y? Selidiki seperti y
pada 1 , , , , 2 ....

4 Marilah kita hitung garis tengah bagian luar dan lebar celah Landolt C yang 
digunakan untuk mengukur pandangan 0,05.

Kejelasan pandangan x

y ｍｍｍｍ

Landolt C menjadi standar dalam 
International Congress of Opthamology
1909. Topik bagaimana mendigitalisasi 
pandangan dibahas pada kongres. 
Ditetapkan bahwa jika seseorang melihat 
Landolt C dengan garis tengah bagian luar 
7,5 mm dan lebar celah 1,5 mm dari jarak 
5m,  maka kejelasan pandangan adalah 1,0”.

Mari kita uji tingkat kejelasan pandangan dengan 1 Landolt C yang 
memiliki garis tengah luar 7,5 mm. Ketika melihat objek, jika jaraknya 
menjadi 2 kali, 3 kali, …, maka ukuran objek menjadi 1

2  kali, 1
3 kali, … 

Cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1

2

Menurut saya, dengan 
menggunakan tabel 
atau grafik akan 
menjadi lebih jelas.

7,57,5 ｍｍ1,5 ｍｍ

Mari Mencoba

Jika kita ingin menyelidiki apakah 
tingkat kejelasan pandangan kita 
mencapai 2,0, seberapa jauh kita berdiri? 
Bagaimana dengan tingkat kejelasan 
pandangan 0,5?

Jika jarak berdiri untuk mengukur 
kejelasan pandangan x adalah x adalah x y m, y m, y
jelaskan hubungan antara x dan x dan x y. y. y
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Jawaban

3   

x 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

y (mm) 15,0 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0

2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8

(Nilai dibulatkan ke tempat desimal kedua) 
Grafiknya seperti yang ditunjukkan pada 
gambar berikut.
Dari fakta bahwa perkalian xy hampir konstan 
pada 1,5 atau nilai yang dekat dengannya dan 
bentuk grafik, y dianggap berbanding terbalik 

dengan x. Dinyatakan dalam rumus, y = 
1 5,

x

4   

Diameter luar ... 150 mm
Lebar celah ... 30 mm

Mari Mencoba

(1) Saat penglihatan 2,0, dari 5 × 2 = 10, 10 m
 Saat penglihatan 0,5, 5 × 0,5 = 2,5, 2,5 m
(2) Ketika penglihatan x digandakan, tiga kali 

lipat, ..., jarak y juga
 Karena itu menjadi 2 kali, 3 kali, ..., x dan y 

ada hubungan dengan perbandingan.
 Dinyatakan dalam rumus, y = 5x.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

4.  Penjelasan 4

 Gunakan persamaan perbandingan berba-
lik nilai untuk mencari diameter luar dan lebar 
celah cincin untuk mengukur penglihatan 0,05. 
Kali ini, siswa perlu menyadari kegunaan rumus 
dengan menggunakan rumus yang dibuat 
dalam Pengajaran 2 dan 3 H.149. Baik juga untuk 
benar-benar membuat cincin berdasarkan 
nilainya, atau memikirkan tentang ukuran cincin 
Landolt untuk mengukur ketajaman visual 3.0.

5.  Penanganan 
Mari Mencoba

 Berpikir tentang hubungan antara 
penglihatan dan jarak, sambil mengingat 
bahwa hubungan antara penglihatan dan 
ukuran cincin dan hubungan antara jarak dan 
ukuran yang terlihat berbanding terbalik satu 
sama lain.

 Pada saat ini, jika jaraknya dua kali lipat, 
tiga kali lipat, ...

Ukuran sebuah benda bisa 
1
2

 kali, 
1
3

 kali, ...

Bisa dilihat dari keterkaitan kemiripan, tetapi 
karena kemiripan adalah isi pembelajaran 
selama 3 tahun, maka saya ingin mengajar 
sesuai dengan keadaan siswa.

 Juga bagi siswa, perbandingan yang bukan 
berbanding terbalik seringkali lebih mudah 
dikerjakan, sehingga dapat diperkenalkan 
bukan dari hubungan antara penglihatan dan 
ukuran cincin, tetapi dari hubungan antara 
penglihatan dan jarak.



Jawaban

Soal 1

(1) Karena y sebanding dengan x,
 Mensubstitusi x = 30, y = 5 pada y = ax,
 5 = 30a

 a = 
1
6

 

 Oleh karena itu rumus yang akan didapat 
adalah

 y = 
1
6

 x

 y = 
1
6

 ×132 = 22 

6.  Penjelasan Contoh 1  

 Di kelas 6 sekolah dasar jumlah kertas dan 
beratnya merupakan perbandingan senilai. 
Dengan menggunakan berat kertas kita dapat 
menentukan jumlah bundel kertas. Dengan 
cara yang sama (dengan analogi), perhatikan 
hubungan antara panjang dan berat kabel.

 Bagian 1, menggunakan apa yang telah 
kita pelajari sejauh ini. Buat persamaan 
perbandingan dan temukan panjangnya. Saat 
ini, saya ingin mempertimbangkan apa arti 
konstanta perbandingan 18.

 Pada 2, persamaan perbandingan dibuat 
dengan berfokus pada metode perubahan 
perbandingan (x dan y bertambah dengan 
perbesaran yang sama), tetapi berfokus pada 
metode korespondensi perbandingan (hasil 

bagi 
y
x

 konstan). Dimungkinkan juga untuk 

membuat dan menyelesaikan persamaan 
perbandingan 3 : 54 = x : 81, jadi saya ingin 
menyebutkannya juga.

7.  Penjelasan Soal 1

 Terapkan pembelajaran Contoh 1 ke 
situasi lain. Anda mungkin ingin menanyakan 
jumlah kemasan susu yang dibutuhkan untuk 
membuat 12 kertas toilet.
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Sebuah benda seni terbuat dari kawat seberat 
80 gram. Segulung kawat sejenis beratnya 54 
gram dan panjangnya 3 m. Berapakah panjang 
kawat yang dipakai untuk membuat benda 
seni tersebut?

1

2

1 2

① ②

  Cara

Karena berat kawat 
berbanding lurus 
dengan panjangnya, 
jika panjangnya x m dan 
beratnya adalah y g, maka 
y = ax

Ketika x = 3, y = 54. 
Substitusikan nilai-
nilai tersebut pada 
persamaan diperoleh 54 
= a × 3, menghasilkan 
a = 18. Jadi, substitusi 
y = 81 pada persamaan 
diperoleh x = 4,5.

Jawab: 4,5 m

Misalkan panjang kawat adalah 

x m, maka,

　　3 : x  = 54 : 81

54x = 243

x = 4,5

Jawab: 4,5 ｍ

Membentuk persamaan 
berdasarkan yang diketahui, yaitu 
panjang kawat berbanding lurus 
dengan beratnya.

Gunakan kalimat perbandingan 
untuk menyatakan berat dan 
panjang kawat. 

Contoh 1

Penyelesaian

Soal 1 Sebuah perusahaan mampu memproduksi 5 gulung tisu kamar mandi 
dari 30 kotak susu bekas. Jika y gulung dihasilkan dari y gulung dihasilkan dari y x kotak susu bekas, x kotak susu bekas, x
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Nyatakanlah hubungan antara x dan x dan x y
dalam persamaan.

Berapa gulung tisu dapat dibuat oleh 
perusahaan tersebut dari 132 kotak susu 
bekas?

Sumber: Billo.net
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Jawaban

Pada saat tuas berada dalam keadaan seimbang, 
hasil dari (berat beban) × (jarak dari sumbu) 
akan sama antara sisi kanan dan kiri.

Soal 2

(1) Karena hasil kali xy = 300 adalah 
konstan, maka dapat dipikirkan bahwa y 
berbanding terbalik terhadap x. Pada saat 
ini, persamaan perbandingan berbalik nilai 

adalah y = 
300

x
(2) Jika pada persamaan (1), nilai x diganti 

menjadi x = 60, maka y = 
300
60

 = 5
Jawab: 5cm

(3) Persamaan perbandingan berbalik nilai         

y = 
300

x
dapat juga dinyatakan dengan 

xy = 300. Jika pada persamaan ini, nilai y 
diganti dengan y = 12, maka

 12x = 300
      x = 25

Jawaban 25 g
Soal 3

(1) Karena gerigi A dan gerigi B hanya terkait 
pada jumlah gigi yang sama, maka dalam 1 
detik, maju bersama sebanyak 30 × 6 = 180 
saja. Oleh karena itu, jumlah putaran gerigi 
B dalam 1 detik adalah 180 : 60 = 3, maka 
berputar sebanyak 3 putaran.

Jawab: 3 putaran

(2) Dengan pola pikir yang sama seperti pada 

(1), dari xy = 180, didapat y = 180
x

8.  Penjelasan    

 Pada kelas 6 Sekolah Dasar, sudah dipelajari 
mengenai sifat aturan pada tuas. Ini adalah soal 
untuk membahas kembali mengenai hal tersebut.

9.  Penjelasan Contoh 2  

 Karena dapat diasumsikan bahwa ada juga 
murid yang tidak dapat langsung menangkap 
maksud dari soal ini, perlu dipraktikan dengan 
cara berat beban di sebelah kiri dan jarak antara 
beban tersebut dengan sumbu dibuat tetap, 
dan dalam keadaan seimbang, berat serta jarak 
beban di sebelah kanan diubah-ubah. Ada 
baiknya disiapkan alat eksperimen sederhana 
untuk menunjukkan kepada murid.
 Membaca dari tabel bahwa y dan x adalah 
berbanding terbalik. Alasan yang dapat 
diberikan misalnya adalah bahwa hasil kali xy 
adalah konstan, jika nilai x menjadi 2 kali lipat, 3 

kali lipat…dan seterusnya, nilai y menjadi 
1
2

kali 

lipat, 
1
3

 kali lipat.

10.  Penjelasan Soal 3  

 Pertama-tama, murid perlu disadarkan 
bahwa gerigi A dan gerigi B hanya terkait pada 
jumlah gigi saja. Setelahnya, setelah membuat 
murid memahami bahwa dalam 1 detik, gerigi 
maju sejumlah 180 gigi, maka sadarkan murid 
bahwa 180 menjadi konstanta, dan jumlah 
gigi pada gerigi B serta jumlah perputarannya 
menjadi variabel.
 Ada baiknya juga mengajukan pertanyaan 
“Carilah jumlah putaran dalam satu detik saat 
jumlah gigi pada gerigi B diubah”, kemudian 
mengarahkan murid untuk membuat tabel 
korespondensi antara jumlah gigi gerigi B x 
dan jumlah putaran y, lalu berpikir dengan 
berdasarkan tabel tersebut.

BAB
4

│Perbandingan Senilai dan Perbandingan Berbalik N
ilai
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Gambar di samping ini menunjukkan satuan 
percobaan pada tuas seperti yang telah kita 
pelajari di Sekolah Dasar. Bagaimana prinsip 
“berat” dan “jarak dari titik tumpu” antara bagian 
kanan dan kiri?

x (g) 10 20 30 40 50

y (cm) 30 15 10 7,5 6

Sebuah timbangan ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Sebuah 
baterai digantung di salah satu sisi dan anak timbangan di sisi lainnya. Jarak 

Jawablah pertanyaan terkait Contoh 2 berikut ini.

1

1

baterai ke titik tumpu selalu tetap. 
Apabila baterai diganti dengan berat yang 
berbeda maka jarak anak timbangan ke 
titik tumpu disesuaikan sedemikian hingga 
seimbang. Ketika anak timbangan diteliti, 
hubungan antara berat x g dan jarak ke titik 
tumpu y cm, kita peroleh tabel di bawah ini. 

2

3

2

y cm

x g

A
B

Dari tabel di atas, hasil kali x dengan y yang bersesuaian adalah tetap. Jadi, y 
berbanding terbalik dengan x. 

Nyatakanlah hubungan antara x dan y dalam persamaan. 
Ketika menggantung anak timbangan seberat 60 g pada sebelah kanan titik 
tumpu, berapa cm jarak anak timbangan tersebut dari titik tumpu agar seimbang?
Jika menggantung anak timbangan sejauh 12 cm dari titik tumpu, berapa 
g beratnya?

Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ada dua gerigi A dan B yang 
berputar saling berkait. A memiliki 30 gigi dan berputar 6 kali per detik. Untuk 
gerigi B, kita bisa memasang beberapa gerigi yang cocok.

Jika gerigi B memiliki 60 gigi, berapa kali B 
berputar dalam satu detik?
Jika banyaknya gigi B adalah x dan 
jumlah putaran dalam satu detik adalah 
y, nyatakanlah hubungan antara x dan y 
dalam persamaan.

Soal 2

Soal 3

Contoh 2

Tumpuan
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Jawaban

Soal 4

(1) Jika pada persamaan y = 6x, nilai x diganti 
dengan x = 5, maka

 y = 6 x 5
  = 30

Jawab 30 cm2

(2) <Domain x>
 Karena titik P bergerak dari A ke B, dengan  

AB = 12cm, maka 0 ≤ x ≤ 12
 <Jangkauan y>
 Luas segitiga APD, pada saat titik P berada 

di A adalah terkecil, yaitu 0 cm2

 Pada saat titik P berada di B adalah terbesar, 
yaitu y = 6 × 12 = 72, karenanya, 72 cm2

 Oleh karena itu, 0 ≤ y ≤ 72

Soal 5

(1) Karena luas segitiga APQ adalah selalu 6 cm2, 

maka 
1
2

 xy = 6 sehingga y = 
12
x

(2) Karena dapat dinyatakan dengan y =
12
x

, 

maka y berbanding terbalik terhadap x
(3) 2 ≤ x ≤ 6, 2 ≤ y ≤ 6

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

11.  Penjelasan Contoh 3  

 Boleh juga membuat murid memikirkan 
persamaan dalam bentuk kata-kata, kemudian 
meminta mereka membuatnya menjadi rumus. 
Di sini, diinginkan untuk memeriksa apakah 
murid dapat membedakan apakah berbanding 
lurus ataukah terbalik dari bentuk for-mula, dan 
memperdalam pemahaman mereka.
 Dengan membuat tabel korespondensi x 
dan y, lalu memikirkan hubungan kuantitatif  
dan persamaan dari tabel tersebut, maka dapat 
diperiksa sekali lagi mengenai pemahaman 
timbal balik antara tabel, rumus, dan grafik.

12.  Penjelasan Soal 4  (2)

 Pertama, berfokus mengenai variabel 
independen x. Di sini, buat murid memikirkan 
mengenai variabel dependen y dengan 
memeriksa mengenai perlakuan terhadap 
kedua ujung. Bisa juga dipikirkan dengan 
menggunakan tabel korespondensi, namun 
karena grafik untuk menyatakan domain 
merupakan pelajaran di kelas 2, maka harus 
berhati-hati dalam menangani bagian ini.

13.  Penjelasan Soal 5  

 Mengenai domain, dapat diperkirakan 
bahwa ada murid yang keliru 0 ≤ x ≤ 6 menjadi 0 
≤ y ≤ 6. Di sini, berbeda dengan [Soal 4], karena 
x dan y saling mempengaruhi, maka bagi para 
murid, tingkat kesulitannya tinggi. Selain itu, 
karena berada dalam hubungan berbanding 
terbalik, maka bagaimana cara memperlakukan 
0 juga harus diberi perhatian.
 Bergantung pada keadaan para murid, ada 
baiknya memperlihatkan tabel seperti tabel 
di bawah ini, karena dapat memperdalam 
pemahaman mereka.
 Berpikir dengan berdasarkan grafik 
juga bisa dilakukan, namun seperti tertulis 
sebelumnya, karena belum ada pengajaran 
mengenai grafik yang menyatakan domain, 
maka akan perlu penjelasan yang mendalam 
kepada murid.

x 0 1 2 3 4 6 ... 12
y X 12 6 4 3 2 ... 1

 Diharapkan murid dapat memahami, 
dengan melalui aktivitas kelompok.
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan Contoh 3.

1

1

2

2

3

12 cm
Ａ Ｄ

ＣＢ

Ｐ

x cm

Luas segitiga APD adalah 

y =y =y × x × 12
Jadi, y = 6x

Karena persamaan merupakan perbandingan langsung, maka y

berbanding lurus dengan x.x.x

Jawab: y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y x

yy cmy cmyＡ Ｄ

6 cm2

ＣＢ

Ｐ

x cmx cmx

6 cm

Ｑ

y cmy cmy 2

Penyelesaian

Diketahui sebuah persegi ABCD 
seperti ditunjukkan pada gambar 
di samping ini. Titik P bergerak dari 
titik A sepanjang sisi AB. Jika AP 
adalah x cm dan luas segitiga APD x cm dan luas segitiga APD x
adalah y cmy cmy 2, dapatkah disimpulkan 
bahwa y berbanding lurus dengan y berbanding lurus dengan y
x? Atau dapatkah disimpulkan x? Atau dapatkah disimpulkan x y
berbanding terbalik dengan x? x? x

Contoh 3

1
22

Soal 4

Soal 5

Hitunglah luas segitiga APD jika P bergerak 5 cm dari A.
Tentukan domain dan jangkauan.

Diberikan sebuah persegi ABCD 
seperti ditunjukkan pada gambar 
di samping ini. Tititk P bergerak dari 
titik A sepanjang sisi AB. Tititk Q 
bergerak dari titik A sepanjang sisi AD 
sedemikian hingga luas APQ sama 
dengan 6 cm2. Jika AP adalah x cm dan x cm dan x
AQ adalah y cm, jawablah pertanyaan y cm, jawablah pertanyaan y
berikut ini. 

Nyatakanlah hubungan antara  x dan y dalam persamaan. x dan y dalam persamaan. x
Dapatkah disimpulkan y berbanding lurus dengan  y berbanding lurus dengan  y x? Atau dapatkah x? Atau dapatkah x
disimpulkan y berbanding terbalik dengan  y berbanding terbalik dengan  y x?x?x
Tentukan domain dan jangkauan.
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Jawaban

Soal 6

(1) Karena kecepatan berjalan kakak adalah 
80m per menit, maka y = 80x

(2) y = 60x

Kakak Adik

(menit)

(3)  20 menit setelahnya
(4) Karena kakak sampai di stasiun 15 menit 

setelah meninggalkan rumah, maka jika 
nilai x pada y = 60x di persamaan adik 
diisikan dengan x = 15, sehingga

 y = 60 × 15 = 900
 1.200 - 900 = 300
 Jawaban: Pada titik 300 meter di depan 

stasiun

Mari Mencoba

Kakak Adik

(menit)

(Contoh soal)
 Pada saat adik tiba di stasiun, berada 

pada titik berapa meter sebelum stasiun 
keretakah kakak?

 (Jawab: titik 240 meter sebelum stasiun)
 Pada menit ke berapa setelah berangkatkah 

perbedaan jarak tempuh antara kakak dan 
adik menjadi 200 meter?

 (Jawab: 10 menit setelahnya)

14.  Penjelasan Contoh 4  dan Soal 6   

 Ini adalah soal untuk menggunakan grafik 
perbandingan. Pertama-tama, buat agar murid 
dapat membaca dari grafik kakak bahwa 
berjalan dengan satu kecepatan yang tetap, 
dan sampai di stasiun 15 menit kemudian. 
Setelah itu, mencari persamaan dari hubungan 

(jarak tempuh) = (kecepatan) ×( waktu), 

dan memastikan bahwa jarak tempuh adalah 
berbanding senilai terhadap waktu, dan 
kecepatan adalah konstanta perbandingan.

 Di saat menggambar grafik adik, di saat 
menggambarkan y = 60x, tarik garis lurus setelah 
sebelumnya membuat beberapa plot seperti 
(0,0), (5,300), (10,600), (15, 900) dan sebagainya. 
Selain itu, melalui kegiatan membaca kedua 
grafik tersebut, buat murid memahami cara 
penggunaan dan manfaat grafik.

15.  Penjelasan 
Mari Mencoba

 Digunakan sebagai penerapan untuk 
[contoh 4] dan [soal 6]. Tujuannya adalah 
memperdalam cara pandang terhadap grafik 
melalui pembuatan soal.

BAB
4
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Penerapan Grafik

2

Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan Contoh 4.

Mari Mencoba

3

4

x (menit)
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

200

400

600

800

1.000

1.200
y

1.200
y

1.200
(ｍ)

1

Berdasarkan gambar di atas, kakak berjalan 800 m dalam waktu 10 menit 

karena (Jarak) : (Waktu) = (Kecepatan).

  800 : 10 = 80

Jadi, kecepatan kakak adalah 80 m per menit.

Jawab: 80 m per menit

      kakak

Contoh 4 Dua bersaudara berangkat dari rumah bersama-sama menuju stasiun 
kereta yang jaraknya 1.200 m. Untuk setiap anak, y adalah jarak yang telah y adalah jarak yang telah y
ditempuh x menit setelah berangkat. Grafik di bawah ini menunjukkan 
hubungan antara x dan y untuk anak yang lebih tua (kakak). Hitunglah y untuk anak yang lebih tua (kakak). Hitunglah y
kecepatan berjalan kakak.

Penyelesaian

Soal 6

Untuk kakak, nyatakanlah hubungan antara x dan x dan x y dalam persamaan.y dalam persamaan.y
Gambarlah grafik yang menyatakan hubungan antara x dan y untuk y untuk y
adik yang berjalan dengan kecepatan 60 m per menit. Kemudian, 
nyatakanlah hubungan antara x dan x dan x y dalam persamaan.y dalam persamaan.y
Berapa menit waktu yang diperlukan adik untuk sampai di stasiun?
Ketika kakak sampai stasiun, berapa jarak kakak dari adiknya?

Pada Contoh 4, gambarlah grafik yang menunjukkan hubungan x dan x dan x y untuk y untuk y
adik jika dia berjalan dengan kecepatan 100 m per menit. Kemudian, buatlah 
soal berdasarkan grafik tersebut dan juga grafik untuk kakak.
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Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) Karena berat paku berbanding dengan 

jumlahnya, maka jika nilai x =20 dan y = 50 
dimasukkan ke dalam persamaan y = ax, 
maka

 50 = 20a

 a = 
5 
2

 Karenanya, rumus untuk mencarinya adalah

 y = 
5 
2

x

(2) Jika nilai x = 300 dimasukkan ke dalam 

persamaan y = 
5 
2

x, maka

 y = 
5 
2

 × 300 = 750

Jawab: 750 g

0,5 jam

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

16.  Perbandingan yang dapat dilihat pada 
pertumbuhan pohon

 Sebagai contoh nyata yang dapat dilihat 
dalam kehidupan sehari-hari, juga diperkenalkan 
sebagai contoh membaca perkiraan hubungan 
perbandingan dari nilai grafik. Membaca 
kecenderungan nilai pengukuran dan mencari 
persamaan eksperimental akan dipelajari pada 
”Fungsi linear” di kelas 2 dan ”Fungsi y = ax2” 
pada kelas 3, namun ada baiknya diperkenalkan 
untuk mengembangkan landasan murid.

 Grafik perkembangan pohon cornel 
dimulai dari titik nol (1 Juli, 0 mm), dan jika 
dilihat secara lokal, ada peningkatan dan 
penurunan, namun jika dilihat dalam satuan 
bulan, maka bisa dibilang nyaris mernjadi satu 
garis lurus. Dengan kata lain, jumlah hari dan 
perkembangan dapat dianggap lebih-kurang 
berada dalam hubungan perbandingan.

 Batang pohon tidaklah berkembang 
dengan sama dalam satu hari, melainkan, pada 
hari yang cerah, di siang hari perkembangannya 

sedikit menyusut akibat penguapan dari daun 
yang disebabkan oleh proses fotonsintesis, 
kemudian penguapan tersebut terhenti pada 
saat matahari telah tenggelam dan batang 
pohon perlahan-lahan kembali ke tebalnya 
yang semula, dan terus membesar sampai pagi 
keesokan harinya. Pada hari yang hujan, karena 
penguapan sedikit, maka sepanjang satu hari 
perlahan-lahan pohon menjadi semakin besar. 
Jadi, itu adalah penyebab mengapa muncul riak 
kecil pada grafik di hari yang cerah.

 Selain itu, musim dimulainya pertumbuhan 
dan kapan berhentinya pertumbuhan adalah 
berbeda-beda tergantung pada jenis pohonnya.
Pohon yang daunnya gugur seperti pohon 
cornel mulai bertambah besar sejak bulan April 
di mana daunnya mulai muncul, dan mulai tak 
ada perkembangan pada bulan September.

 Selain itu, grafik dan foto yang muncul di 
buku pelajaran, disediakan oleh Institute for 
Nature Study yang berkedudukan di Minato 
Ward, Tokyo.
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1 Ketika menimbang berat 20 paku yang 
sejenis, hasilnya adalah 50 gram. Jika 
berat x paku adalah x paku adalah x y gram, jawablah y gram, jawablah y
pertanyaan berikut ini.

Mari Kita Mari Kita Periksaeriksa 4 Menerapkan Perbandingan Senilai dan Perbandingan Berbalik Nilai

Penerapan
Perbandingan
Senilai
Perbandingan
Berbalik Nilai

［Hlm.152］ 1

2

Perbandingan yang Terjadi pada 
Pertumbuhan Sebatang Pohon

Ketika batang pohon tumbuh lambat, kita tidak dapat langsung 
menyatakan berdasarkan tampilannya apakah pohon ini tumbuh atau 
tidak. Untuk mengukur pertumbuhan ketebalan batang, kita perlu kertas 
aluminium yang dililitkan dengan karet mengelilingi batang, seperti yang 
ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pertumbuhan batang pohon 
dapat diukur berdasarkan selisih lebar antara dua ujung kertas. 

Grafik berikut ini menunjukkan ketebalan suatu pohon di bulan Juli. 
Berdasarkan grafik, meskipun ada perbedaan pertumbuhan berdasarkan 
cuaca, secara umum grafik hampir menyerupai garis lurus. Dapat dilihat 
bahwa pertumbuhan batang kira-kira 0,1 mm per hari.

Meskipun pertumbuhan batang tergantung pada musim, cuaca, dan  
usia pohon, kita 
dapat menganggap 
bahwa pertumbuhan 
ketebalan batang 
hampir berbanding 
lurus dengan waktu 
(banyaknya hari). 

Cerah

BerawanBerawan
Hujan

Berawan

CerahCerah
    Hujan    Hujan    Hujan

［Pertumbuhan dalam sebulan］ Pohon Cornel
Misal (42 cm diameter) 
Pertumbuhan pada 1 Juli 
menjadi 0 mm.

31252015105Juli, 1

1

2

3

0

((mm)

Pertum
buhan D

iam
eter

Cermati

Cth.1 Nyatakanlah hubungan antara x dan x dan x y
dalam persamaan.
Berapa berat dari 300 paku jenis ini?

Hari 
ke-

Sumber: https://cf.shopee.com.my/file/
341220c576050b8e409fb1432ff8c7b8
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BAB 4 Soal Ringkasan 
2 jam

Jawaban

Gagasan Pokok

1
(1) Fungsi  (3) Konstanta perbandingan
(2) Berkurang

2
(1) Jika x = 6 dan y = 9 dimasukkan ke dalam y 

= ax, maka
 9 = 6a  a = 3

2
 

 Oleh karenanya, y = 3
2

x

 Jika pada persamaan ini dimasukkan x = 4, 
maka

 y = 3
2

 × = 6
Jawab: y = 3

2
x, y = 6

(2) Jika pada y = 
a
x

 dimasukan x = -2, y = 2, 
maka

 2 = 
a
-2

   a = -4

 Oleh karenanya, y = 
-4
x

 Jika pada persamaan ini dimasukkan x = 4, 
maka

 y = - 4
4

 = 1
Jawab: y = 

-4
x

, y = -1 

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

Referensi Kapilaritas

 Fenomena di mana cairan di dalam pipa yang 
sangat kecil meningkat (atau menyusut) yang 
disebabkan oleh saling tarik antara pemukaan 
air dan pipa, disebut fenomena kapilaritas.

 Ketinggian naiknya permukaan air 
tesebut berbeda-beda dipengaruhi berbagai 
kondisi seperti tekanan udara dan bahan pipa, 
kepadatan cairan, dsb; Namun diketahui bahwa 
di bawah kondisi yang sama, ketinggian naiknya 
permukaan cairan berbanding terbalik dengan 
diameter bagian dalam pipa.

 Dalam hal air di dalam pipa kaca pada 
ketinggian yang sejajar dengan permukaan laut, 
maka pada pipa kaca berdiameter 0,1 mm, air di 
dalamnya akan naik setinggi kurang lebih 28 cm.

3
(1) y = 3x
(2) pada saat x = 0, maka y = 0

 Pada saat x = 4 maka y = 12

 Oleh karenanya, jangkauan y adalah 0 ≤ y ≤ 12

4
(1) Karena hasil kali xy = 28 dalah tetap, maka 

dapat dipikir bahwa y berbanding terbalik 
terhadap x. Oleh karenanya, persamaan 
yang digunakan untuk mencarinya adalah 

y = 
28
x

(2) Jika x = 0,5 dimasukkan pada y =
28
x

, maka, 

 y = 
28
0 5,

= 56
Jawab: 56 mm
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1 Isilah .

Ketika sepasang variabel x dan y berubah bersama-sama, dan untuk setiap 
nilai x yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai y, kita katakan bahwa y 
adalah  dari x. 

Pada fungsi yang dinyatakan sebagai y = –3x, ketika nilai x naik, maka nilai 
y yang bersesuaian .

Fungsi  y = 12
x  yang menyatakan perbandingan terbalik, konstanta 12 

disebut  .

1

2

3

2 Untuk fungsi-fungsi berikut ini, nyatakanlah hubungan antara x dan y dalam 
persamaan. Hitunglah nilai y ketika x = 4.

3 Ketika berjalan di jalur pendakian dengan kecepatan 3 km per jam, jarak yang 
ditempuh adalah y km dalam waktu x jam. Jawablah pertanyaan berikut ini.

4 Ketika sebuah tabung kecil dicelupkan dalam air, 
permukaan air dalam tabung naik lebih tinggi 
dibandingkan permukaan air di luar tabung. Misalkan 
ketinggian permukaan air di dalam tabung naik y 
mm jika garis tengah tabung x mm, tabel berikut ini 
menunjukkan hubungan antara x dan y. 

1 y berbanding lurus dengan x, dan ketika  x = 6, y = 9.
y berbanding lurus dengan x, dan ketika x = –2, y = 2.

1

1 Nyatakanlah hubungan antara x dan y dalam persamaan.

Tentukan jangkauan jika 0 ≤ x ≤ 4.2

2

2

Diameter
x (mm) … 1 2 4 7 14 …
Tinggi
y (mm) … 28 14 7 4 2 …

Jawaban di hlm.288BAB 4 Soal Ringkasan 
Gagasan Utama

Nyatakanlah hubungan antara x dan y dalam persamaan.
Berapa mm kenaikan permukaan air di dalam tabung ketika garis tengah 
tabung 0,5 mm?
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Jawaban

5
Tidak benar
<alasan>
Karena pada saat konstanta perbandingan 
adalah bilangan negatif, seperti pada 

perbandingan terbalik y = -
6
x

, maka jika nilai x 

meningkat, nilai y juga akan meningkat.

Penerapan

1
A  konstanta perbandingan...3, y = 3x

B konstanta perbandingan... 1
2

, y = - 1
2

x 

C konstanta perbandingan...6, y = 
6
x

D konstanta perbandingan...-4, y = - 4
x

2
(1) 3 detik setelahnya BP = 6 cm. Oleh 

karenanya, y = 1
2

 × 6 × 16 = 48

Jawab: 48 cm2

(2) y = 1
2

 × 2x × 16

  = 16x
(3) Karena titik P sampai pada posisi C pada saat 6 detik setelah berangkat dari posisi B, maka 

domain x adalah 0 ≤ x ≤ 6
 Selain itu, pada saat x = 0, y = 0
 Pada saat x = 6, y = 96
 Karenanya, jangkauan y adalah 0 ≤ x ≤ 96

Pertanyaan Serupa

Terdapat sebuah kotak ABCD seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. 
Titik P berangkat dari posisi B sepanjang sisi BC ke posisi C. Jika pada saat titik P 
telah bergerak x cm dari B, luas segitiga ABP yang terbentuk memiliki luas y cm2.

Jawablah pertanyaan di bawah ini
(1)  nyatakanlah x dan y dalam persamaan
(2) Luas segitiga ABP adalah 28 cm2 pada saat titik P sudah bergerak dari posisi B sejauh berapa cm ?
(3) Jika domain x adalah 0 ≤ x ≤ 8, carilah jangkauan y

(1) y = 4x (3) 0 ≤ y ≤ 312
(2) 7 cm  
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5 Mira menyatakan “perbandingan berbalik nilai merupakan suatu hubungan 
dimana ketika salah satu besaran naik, maka besaran lain turun.” Apakah 
pernyataan tersebut benar? Jika salah, jelaskan dan berikan contoh.

1 Untuk garis a  -  d  pada gambar di bawah ini apakah merupakan 
perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Untuk masing-masing, 
tentukan konstanta perbandingannya, dan nyatakanlah hubungan antara x dan 
y dalam persamaan.

2 Sebuah persegi panjang ABCD ditunjukkan 
pada gambar di samping ini. Titik P bergerak 
sepanjang sisi BC dari B ke C dengan kecepatan 
2 cm per detik. Misalkan luas segitiga ABP 
adalah y  cm2 setelah P bergerak x  detik. 
Jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Hitung luas y cm2 dari segitiga ABP setelah 
P bergerak selama 3 detik.
Nyatakanlah hubungan antara x dan y
dalam persamaan.
Tentukanlah domain dan jangkauannya.

2

3

12 cmＡ Ｄ

y cm2

ＣＢ Ｐ

16 cm

x

y

O

5

–5

5
–5

x

y

O

5

–5

5–5

a

b
d c

dc

BAB 4 Soal Ringkasan 

Penerapan
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Jawaban

Penerapan Praktis

1
(1) (contoh)
<Cara> Timbang berat satu buah tutup botol 

dan berat seluruh tutup botol yang 
ada, jika jumlah keseluruhan tutup 
botol diandaikan sebagai  x, maka 
digunakan perbandingan untuk 
mencarinya.

<Alasan> Membandingkan berat dan jumlah 
tutup botol

(2) Karena untuk vaksin satu orang dibutuhkan 
20 ribu rupiah, maka untuk vaksin 1 orang 
diperlukan tutup botol sebanyak 860 buah.

 Karenanya, 860 : 1 = x : y, maka y = 
1

860
x

(3) Jika y = 10 dimasukkan ke dalam persamaaan 

y = 
1

860
x, maka

 100 = 
1

860
x

      x = 100 × 860
  = 86.000

Jawab: sekitar 860000 buah
 (Jawaban lain)
 Jika jumlah tutup botol yang diperlukan 

diandaikan sebagai x buah, maka
 800 : 1 = x : 100
    x = 860 × 100
    x = 86.000

Jawab: sekitar 860000 buah

Pertanyaan Serupa

 Jika sampah tutup botol plastik 
dihancurkan dengan cara dibakar, dari 430 
buah tutup botol akan muncul emisi karbon 
dioksida sebanyak 3150g. Jika jumlah tutup 
botol diandaikan sebagai x buah, dan jumlah 
emisi karbon dioksida yang dikurangi karena 
menggunakan daur ulang diandaikan sebagai 
y gram, nyatakanlah hubungan y dan x dalam 
bentuk persamaan. Selain itu, carilah jumlah 
karbon dioksida yang dapat dikurangi dengan 
melakukan daur ulang tutup botol sejumlah 
kebutuhan vaksin untuk satu orang yaitu 860 
buah.

(1) y = 315
43

x kira-kira 6300 gram

<Data acuan> Ecocap Movement 
<http://ecocap.or,jp>
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1 Gerakan daur ulang barang bekas menjadi 
barang yang dapat dimanfaatkan kembali 
dapat membantu kelestarian lingkungan 
hidup. Sampah dapat diolah menjadi pupuk 
yang bermanfaat bagi petani, seperti yang 
dilakukan berbagai komunitas di Indonesia. 
Di Jepang ada suatu gerakan namanya Eco Cap 
Movement yang giat melakukan kegiatan daur 
ulang. Salah satunya adalah mendaur ulang 
tutup botol minuman untuk membantu anak-
anak di negara berkembang. Untuk setiap 
430 tutup yang terkumpul, dana sebesar 10 
ribu rupiah didonasikan untuk membantu 

vaksinasi.
Di salah satu sekolah, tutup botol minuman 
dikumpulkan dari siswa dan guru, lalu disetor 
ke agen Eco Cap Movement.

1 Bagaimana kita memperkirakan 
banyaknya tutup botol yang 
dikumpulkan di sekolah tersebut tanpa 
menghitung satu demi satu? Jelaskan 
cara dan alasanmu.
Vaksin untuk satu anak harganya 20 
ribu rupiah. Jika banyaknya tutup botol 
adalah x dan banyaknya anak yang 
menerima vaksinasi dari hasil donasi 
adalah y, nyatakanlah hubungan antara 
x dan y dalam persamaan.

2

［organisasi sukarelawan, doktor］

Pekerjaan terkait

Penerapan Praktis

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Tujuan

Dapat menangkap hubungan antara durasi 
gempa awal dan jarak ke pusat gempa melalui 
proporsionalitas dari data nyata, dan dapat 
menjelaskan dan menggunakannya untuk 
membuat perkiraan.

Jawaban

Hubungan perbandingan y =7,5x
Jika x = 2,15 dimasukkan ke dalam persamaan 
y = 7,5x, maka
Y = 7,5 × 2,15 = 16,125
Oleh karenanya, dapat diperkirakan bahwa jarak 
sampai ke pusat gempa adalah sekitar 16,1 km

Seberapa Jauhkah Pusat Gempa?

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Cara menggunakan halaman ini

 Dalam sains Sekolah Menengah Pertama, 
di kelas satu murid belajar mengenai gempa, 
di antaranya mengenai gelombang P (Di mana 
tremor awal tersampaikan dengan cepat), 
gelombang S (Gelombang tremor utama yang 
tersampaikan dengan lambat), dan durasi 
tremor awal. Oleh karenanya, pembahasan kali 
ini sebagai pemanfaatan perbandingan, juga 
dapat dimanfaatkan sebagai kurikulum terpadu 
dengan pelajaran sains.

2.  Mengenai 1

 Buatlah murid berpikir dengan bebas, 
sambil membahas kembali hal-hal yang 
telah dipelajari hingga saat ini. Agar murid 
terfokus pada perubahan pada angka, maka 
dilakukan perubahan deretan nilai pada tabel, 
agar berfokus pada nilai y

x
, tentukan titik 

koordinat pada bidang datar untuk mencari 
tahu mengenai deretannya dan sebagainya, 
dan diperkirakan dengan itu murid akan dapat 
memahami hubungan antara x dan y. Melalui 
saling menjelaskan dan saling berdiskusi serta 
saling mengangkat tingkatan cara pikir masing-
masing, diharapkan kemampuan murid untuk 
menemukan, menyatakan, dan memikirkan 
mengenai hubungan fungsional dapat terpupuk.

 Gambar di sebelah bawah menunjukkan 
hubungan x dan y dengan plot sebaran, yang 
dibuat dengan piranti lunak spreadsheet. Dari 
urutan titik ini, dapat diperkirakan bahwa grafik 
akan berupa garis lurus yang melewati titik awal 
O(0,0).

Durasi tremor awal (x detik)

Gempa chuetsu di Niigata (23 Oktober 2004)

Jarak ke pusat gem
pa (y km

)

3.  Mengenai 2

 Memperkirakan jarak sampai ke titik awal 
gempa di Nagaoka dengan menggunakan 
hubungan perbandingan dan konstanta 
perbandingan yang ditemukan pada 1. Dengan 
menyinggung temuan seismolog Omori 
Fusakichi dan memperkenalkan situasi di mana 
persamaan Omori digunakan di masyarakat 
modern, diharapkan bahwa murid akan semakin 
merasakan kekuatan ilmu pengetahuan.

Pendalaman 

Materi

160 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

Hampir tidak mungkin mengamati gempa di depan 
mata. Omori Fusakichi (1868-1923) mengerahkan 
upaya menjawab pertanyaan besar “Bagaimana 
menentukan pusat gempa?” Beliau menerbitkan 
“Rumus Omori” pada tahun 1919 (Taisho 7), yang 
memberikan rumus bagaimana menghitung jarak dari 
pusat gempa berdasarkan durasi tremor awal. Sekarang, 
penelitiannya digunakan untuk sistem peringatan awal 
terjadinya gempa. 

Jika terjadi gempa, biasanya didahului goncangan kecil 
yang diikuti goncangan besar. Periode waktu antara 
terjadinya gempa kecil ke gempa besar disebut Tremor 
awal. Tremor awal ini berhubungan erat dengan jarak 
dari pusat gempa.

Tabel di samping ini menunjukkan durasi 
tremor awal x (detik) dan jarak dari pusat 
gempa y (km) dari 7 tempat pemantauan pada 
Gempa Niigata yang terjadi 23 Oktober 2004. 
Berdasarkan tabel tersebut, selidiki hubungan 
antara x dan y.

1

2 Durasi tremor awal adalah tepat 2,15 detik di 
Nagaoka. Berapa jaraknya dari pusat gempa?

Titik
Observasi

Durasi tremor 
awal

(detik)

Jarak dari 
pusat gempa 

(km)

Yunotani 2,62 19,7

Shitada 5,25 39,4

Kamikawa 6,83 51,2

Yugiwa 7,62 57,1

Kamo 6,88 51,6

Kawanishi 3,35 25,1

Yahiko 8,33 62,5

Seberapa Jauhkah Pusat 
Gempa?

Kerusakan akibat gempa
Sumber: liputan6.com

Omori Fusakichi
Sumber: writeopinion.com
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Tujuan

UlasanUlasan
~ Dari SD ke SMP ~

Mengulas kembali bangun datar yang pernah 
dipelajari pada mata pelajaran matematika di 
sekolah dasar, dan murid mampu memahami 
istilah-istilah dasar yang digunakan.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Cara menggunakan ulasan

 Cakupan “Bangun” yang ada di Sekolah 
Menengah Pertama utamanya merupakan 
lanjutan dari cakupan “B Jumlah dan pengukuran” 
dan “C Bangun” yang dipelajari di Sekolah Dasar.

 Di sini, dibahas kembali pelajaran mengenai 
bangun yang telah dipelajari di Sekolah Dasar, dan 
diharapkan murid mendapat bayangan mengenai 
apa yang akan dipelajari mulai saat ini.

2.  Mengulas kembali mengenai bangun datar

 Ada baiknya mengadakan aktifitas di mana 
murid saling mengeluarkan pendapatnya 
mengenai bangun apa yang disembunyikan, dan 
menjelaskan mengapa mereka berpikir itu adalah 
bangun tersebut.

 Diperkirakan murid akan menyebutkan 
bangun-bangun di bawah ini. Jika ada beberapa 
bangun yang dikeluarkan, jika murid saling 
mengeluarkan pendapat mengenai sifatnya, maka 
pemahaman mereka juga akan semakin dalam, 
dan dapat memperlancar untuk masuk ke ”Bab 5 
Bangun Datar”

Segitiga sama sisi, 
segitiga sama kaki, 

belah ketupat, 
jajargenjang, dan 

sebagainya

Jajargenjang, 
belah ketupat, 
trapesium, dan 

sebagainya

Lingkaran 
dsb

Bangun-bangun
apa yang

tersembunyi di
balik lembaran

ini?

Persegi panjang, kotak, segi lima, dsb

3.  Membahas kembali mengenai bangun ruang

 Mengenai luas prisma dan tabung, murid 
telah mempelajarinya seperti:
Volume prisma = luas alas × tingi
Volume tabung = luas alas × tinggi
pada kelas 6 Sekolah Dasar

 Selain itu, ada baiknya juga mengajukan 
pertanyaan kepada para murid berbagai macam 
bangun ruang, dan membuat mereka berpikir 
mengenai sifat-sifatnya.

4.  Yang telah dipelajari hingga saat ini

 Di sekolah dasar, yag telah dipelajari utamanya 
adalah mengenai bangun berikut dan sifatnya.

(Bangun datar)
Segitiga (Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, 
segitiga sama sisi)
Segi empat (Persegi panjang, kotak, jajargenjang, 
trapesium, belah ketupat), bangun sisi banyak, 
lingkaran, dan sebagainya.

(Bangun ruang)
Balok, kubus, prisma, tabung, bola, dan sebagainya

Tegak Lurus

Jika dua garis ber-

potongan dan mem-

bentuk sudut siku-siku, 

kita katakan dua garis 

saling tegak lurus. 

Sejajar

Jika ada garis lain yang 

juga membentuk sudut 

siku-siku, maka kita katakan

 dua garis tersebut

 sejajar.

Rasio Keliling

Bilangan hasil pembagian keliling : garis tengah 

disebut rasio keliling. Kita biasanya menggunakan 

3,14 sebagai rasio keliling, meskipun angka 

sebenarnya adalah 3,1415… dan seterusnya 

sampai tak terhingga.

Sumbu Simetri Bangun

J i k a  s e b u a h  b a n g u n  d i l i p a t 

menjadi dua menurut sebuah garis, 

maka garis lipat yang 

membagi dua sama dan sebangun 

disebut sumbu simetri.  

Titik Simetri Bangun

Jika bangun diputar 180° dan 

bertumpu pada satu 

titik pusat, jika hasil 

putarannya tepat sama dengan bangun awal, 

maka titik tersebut disebut titik simetri bangun. 

Yang Telah Kita Pelajari Sejauh Ini

sumbu simetri

titik simetri

161

Bab 5 
Bangun Datar

Bab 6 
Bangun Ruang

Perhatikan sifat 
bangun-bangun yang 
kamu temukan.

Panjang apa saja yang kita 
perlukan untuk mengukur 
volume prisma dan tabung?

Kita tahu bahwa 
volume prisma 
dan tabung dapat 
dihitung dengan: 
luas alas × tinggi

Bagaimana kita 
dapat menemukan 
luas dari setiap 
bangun?

Bangun-bangun 
apa yang 
tersembunyi di 
balik lembaran 
ini?

~ Dari SD ke SMP ~

UlasanUlasan
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