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MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS.AL-Insyirah ayat 8) 
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Oleh: 

Orina Cindy Astuti 

10600002 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul dengan 

pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa yang berkualitas. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa setelah menggunakan 

modul serta untuk mengetahui respon siswa terhadap modul yang 

dikembangkan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development/R&D) yang menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, 

tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Adapaun instrumen yang digunakan 

meliputi: lembar penilaian modul dengan pendekatan CTL, angket respon 

siswa terhadap modul, dan soal evauasi kemampuan pemahaman konsep. 

Modul dengan pendekatan CTL dikembangkan dengan memuat tujuh prinsip 

pembelajaran berbasis CTL yaitu kontruktivisme, penemuan, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas dan juga  statistik deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul dengan pendekatan CTL 

mendapatkan penilaian baik oleh validator dengan presentase keidealan 82,6% 

untuk kelayakan isi dan 80,35% untuk penampilan dan kebahasaan. Respon 

siswa terhadap modul ini juga termasuk kategori positif dengan presentase 

keidealan sebesar 88,4%. Setelah menggunakan modul dengan pendekatan 

CTL kemampuan pemahaman konsep siswa meningkat terbukti dengan adanya 

peningkatan dari nilai rata-rata pretest ke posttes yaitu dari 45,86 menjadi 

61,11.  

 

Kata Kunci: Modul, CTL, Pemahaman Konsep. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka 

panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban 

manusia. Pendidikan merupakan proses dimana  masyarakat melalui lembaga-

lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain), 

dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, 

nilai-nilai ketrampilan dari generasi ke generasi (Sumitro, dkk: 17). Oleh 

sebab itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu 

yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara.  

Bidang studi yang menduduki peranan penting di dalam pendidikan 

yaitu matematika. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang digunakan sebagai pengantar dan dasar dari ilmu 

pengetahuan yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika memiliki 

potensi besar untuk mendukung pengembangan pribadi anak.  

Tujuan mata pelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006 antara lain adalah agar siswa memiliki kemampuan 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. Pemahaman konsep dalam proses belajar 

mengajar (pembelajaran) menjadi sangat penting bagi siswa karena 
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memengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah (Trianto, 

2009: 6). 

Permasalahan dalam pembelajaran matematika yang sering terjadi yaitu 

siswa menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMP Muhammadiyah 1 

Gamping, matematika merupakan mata pelajaran yang masih dianggap sulit 

dipahami oleh siswa. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami 

materi-materi matematika disebabkan oleh berbagai faktor saat proses 

pembelajaran. Seperti seorang siswa yang masih kesulitan menangkap konsep 

dengan benar karena belum dapat berpikir/berproses ke hal yang abstrak. 

Selain itu aktifitas siswa seringkali hanya menghafal rumus. Hal ini 

menyebabkan siswa menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit. 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika juga diketahui bahwa 

pemahaman siswa terhadap materi matematika masih kurang. Guru sering 

mengulang materi-materi yang telah diajarkan kepada siswa. Pengulangan 

tersebut dilakukan karena siswa belum paham secara mendalam tentang 

konsep yang dipelajari, akibatnya siswa mengalami kesulitan untuk menerima 

materi baru yang berhubungan dengan konsep yang telah dipelajari. Siswa 

selama ini hanya menghafal fakta-fakta dan konsep matematika, sehingga 

konsep matematika kurang dipahami oleh siswa secara mendalam. 

Pada hakikatnya pembelajaran matematika harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat memahami konsep dengan baik. Diperlukan suatu 
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pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep 

suatu pengetahuan, bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Pembelajaran harus berlangsung alamiah, yaitu siswa belajar dan mengalami 

sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dengan pembelajaran 

yang bermakna maka konsep-konsep matematika yang telah siswa pelajari 

akan mampu bertahan di dalam memori jangka panjang siswa. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Siregar, 2010: 117). Pendekatan 

ini berbeda, karena tidak hanya sekedar menuntun siswa menggabungkan 

subjek-subjek akademik dengan konteks keadaan siswa sendiri, tetapi 

melibatkan siswa dalam mencari makna “konteks” itu sendiri (Elaine 

B.Johnson, 2007: 66).  

Pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL diharapkan siswa 

mampu menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan 

masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi. Selain itu, dengan adanya 

pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL yang menerapkan tujuh 

komponen pembelajaran CTL meliputi: constructivism, inquiry, questioning, 

learning community, modelling, reflection, dan authentic assesment maka 

pembelajaran akan lebih bermakna, pembelajaran tidak lagi berpusat pada 

guru tetapi beralih pada siswa sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. 
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Permasalahan lain yang tidak kalah menarik yaitu berhubungan dengan 

media pembelajaran yang digunakan. Tersedianya sumber belajar yang masih 

terbatas di SMP Muhammadiyah 1 Gamping juga menjadi salah satu faktor 

penyebab matematika dianggap sulit oleh siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru matematika di SMP Muhammadiyah 1 Gamping, 

guru masih menggunakan buku paket sekolah sebagai bahan ajar utama dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar pelengkap. Guru belum 

menggunakan media lain sebagai alternatif media pembelajran. 

Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, diisyaratkan bahwa 

guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian 

dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur 

tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik 

pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. 

Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar 

sebagai salah satu sumber belajar (Depdiknas, 2008: 1). Salah satu  bahan 

ajar yang dapat mendukung belajar siswa secara mandiri yaitu dengan 

menggunakan  bahan ajar berupa modul. 

Modul merupakan alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh 

siswa sesuai dengan karakteristiknya. Modul merupakan unit pengajaran 

terkecil dan lengkap yang memuat rangkaian kegiatan belajar yang 

direncanakan dan sistematik memuat tujuan belajar yang dirumuskan secara 
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jelas dan spesifik (khusus) sehingga memungkinkan siswa belajar secara 

mandiri (Suryosubroto, 1983: 18). Pembelajaran dengan modul merupakan 

pendekatan pembelajaran mandiri yang terfokus pada penguasaan kompetensi 

dari bahan kajian yang dipelajari siswa dengan waktu tertentu sesuai dengan 

potensi dan kondisinya. 

Menurut buku Pedoman Penyusunan Modul (Balitbangdikbud), yang 

dimaksud dengan modul ialah satu unit program belajar mengajar terkecil 

yang secara terperinci menggariskan (1) tujuan-tujuan instruksional umum, 

(2) tujuan-tujuan instruksional khusus, (3) pokok-pokok materi yang akan 

dipelajari dan diajarkan (4) kedudukan dan fungsi satuan dalam kesatuan 

program yang lebih luas, (5) peranan guru di dalam proses belajar mengajar, 

(6) alat dan sumber yang akan dipakai, (7) kegiatan belajar mengajar yang 

akan atau harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan, (8) lembaran-

lembaran kerja yang akan dilaksanakan salam berjalannya proses belajar ini 

(Cece Wijaya, 1991: 96). 

Melihat berbagai permasalahan di atas, peneliti bermaksud akan 

melakukan penelitian pengembangan mengenai modul matematika dengan 

pendekatan CTL. Adapun gambaran modul yang ingin dibut diantaranya 

berisi halaman sampul (Cover), kata pengantar, daftar isi, pendahuluan 

(deskripsi modul, peta konsep, standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

tujuan pembelajaran, glosarium, petunjuk penggunaan modul). Selain itu 

modul juga berisi kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat lentera 

motivasi, indikator yang ingin dicapai, uraian materi, tugas, tes formatif, dan 
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juga refleksi. Bagian akhir modul terdapat evaluasi, lampiran serta daftar 

pustaka. Modul dengan pendekatan CTL, menggunakan contoh-contoh nyata 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membawa siswa pada 

kondisi yang sebenarnya dan menjadikan matematika tak lagi menjadi mata 

pelajaran yang abstrak.  

Modul dengan pendekatan CTL diharapkan mampu membuat 

kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan jika dapat 

mengaitkan atau mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Semakin mampu siswa mengaitkan materi pelajaran-pelajaran akademis 

mereka dengan konteks ini, semakin banyak pula makna yang akan mereka 

dapatkan dari pelajaran tersebut. Mampu mengerti makna dari pengetahuan 

dan keterampilan akan menuntun pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan.  

 Modul yang ingin dibuat yaitu pada pokok bahasan himpunan. 

Himpunan merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan di SMP 

Kelas VII. Konsep himpunan secara formal belum pernah diperoleh siswa 

sebelumnya, sehingga dapat kita katakan konsep ini merupakan konsep yang 

sama sekali baru bagi siswa walaupun erat kaitannya dengan bilangan dan 

operasinya. Oleh sebab itu masih sering terjadi kekeliruan atau kesalahan 

dalam memahami konsep himpunan.  

Berikut letak dari 7 komponen pendekatan CTL di dalam modul : 

a. Komponen konstruktivisme terdapat dalam materi pokok, langkah-langkah 

menyelesaikan soal dan lentera motivasi. 
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b. Komponen questioning terdapat dalam bagian uji pemahaman dan diskusi. 

c. Komponen inquiry terdapat dalam bagian diskusi dan uji pemahaman. 

d. Komponen modeling terdapat dalam bagian langkah-langkah 

menyelesaikan soal. 

e. Komponen learning community terdapat dalam bagian diskusi. 

f. Komponen reflection terdapat dalam bagian refleksi diri.  

g. Komponen authentic assessment terdapat dalam uji pemahaman dan 

diskusi. 

           Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud ingin melakukan 

penelitian mengenai pengembangan modul dengan pendekatan CTL pada 

pokok bahasan himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

           Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Siswa masih kesulitan menangkap konsep matematika dengan benar. 

2. Proses pembelajaran didominasi oleh guru dan siswa cenderung menghafal 

rumus.  

3. Bahan ajar yang sekarang kurang mampu untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. 

4. Belum dibuatnya modul matematika dengan pendekatan CTL untuk pokok 

bahasan himpunan di SMP Muhammadiyah 1 Gamping.  

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
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Pengembangan modul matematika ini di khususkan pada : 

a. Standar Kompetensi  :  

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 

masalah. 

b. Kompetensi Dasar  :  

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. 

D. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta batasan 

masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan modul dengan pendekatan CTL pada pokok 

bahasan himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang 

berkualitas? 

2. Apakah pemahaman konsep siswa setelah menggunakan modul 

matematika dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan 

meningkat? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap modul matematika dengan pendekatan 

CTL? 

E. Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Mengembangkan modul matematika dengan pendekatan CTL pada pokok 

bahasan himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang 

berkualitas. 

2. Mengetahui pemahaman konsep siswa setelah menggunakan modul 

dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan. 

3. Mengetahui respon siswa setelah menggunakan modul dengan pendekatan 

CTL. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Sekolah 

Memberikan alternatif bahan ajar berupa modul pembelajaran sehingga 

dapat menambah wawasan mengenai bahan ajar. 

2. Untuk Siswa 

a. Memudahkan siswa untuk memahami suatu konsep matematika untuk 

mengerjakan soal yang lebih kompleks. 

b. Meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar matematika. 

c. Modul pembelajaran matematika ini dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran bagi siswa.  

3. Untuk Guru Bidang Studi 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

b. Membantu guru dalam memberikan alternatif pembelajaran yang 

menarik kepada siswa. 
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c. Menjadi motivasi guru untuk mengembangkan bahan ajar sendiri yang 

sesuai dengan kebutuhan siswanya. 

4. Untuk Peneliti 

Peneliti menjadi termotivasi untuk mengembangkan modul matematika 

dengan pendekatan kotekstual pada pokok bahasan himpunan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

G. Asumsi Pengembangan 

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 

tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang 

perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada 

satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah bahan ajar. Dengan demikian, 

guru diharapkan mampu mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu 

sumber belajar (Depdiknas, 2008: 1). Dengan kata lain seorang guru 

diharapkan mampu membuat atau menghasilkan suatu produk baru yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran.  

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 
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disebut dengan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 

Inggrisnya  Research and Development (Sugiyono, 2012: 407). Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Bord and Gall (1988) yang menyatakan bahwa, 

penelitian pengembangan (research and development/ R&D), merupakan 

metode penelitan yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Metode penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal, sehingga 

penelitian dilakukan secara bertahap, dan setiap tahap mungkin digunakan 

metode yang berbeda. Model pengembangan yang dapat digunakan untuk 

penelitian dan pengembangan yang bersifat bertahap yaitu dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Pengembangan dengan 

menggunakan model ADDIE mempunyai lima tahapan pengembangan yaitu 

analisis, desain, development atau pengembangan, implementation atau 

implementasi dan evaluasi. 

H. Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

modul dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep yang memiliki spesifikasi produk sebagai 

berikut: 

1. Produk yang dihasilkan berupa modul dengan pendekatan CTL pada 

pokok bahasan himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2. Jenis bahan ajar yang dibuat berbentuk media cetak berupa modul 

pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut : 
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a. Halaman sampul atau cover modul dibuat dengan mengunakan aplikasi 

Correl Draw X5 dan dicetak degan menggunakan kertas Ivory 210. 

b. Bagian isi atau bagian dalam modul dibuat dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Office Word 2007 dan dicetak dengan menggunakan 

kertas book paper.  

c. Jenis huruf yang digunakan yaitu Book Antiqua, Andalus, Times New 

Roman, Comic San MS, Bradley Hand ITC, dan Arial Black dengan 

fariasi ukuran huruf yaitu 11, 12, 14 dan 16 serta spasi 1,15, 1,5 dan 2. 

d. Modul untuk siswa berisi 70 halaman dan modul untuk guru berisi 80 

halaman. 

3. Modul pembelajaran yang dihasilkan berisikan tiga bagian, yaitu : 

a. Bagian Pendahuluan, yang di dalamnya berisi: halaman sampul (Cover), 

kata pengantar, daftar isi, pendahuluan (deskripsi modul, peta konsep, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

petunjuk penggunaan modul). 

e. Kegiatan pembelajaran yang di dalamnya berisi: lentera motivasi, 

indikator yang ingin di capai, uraian materi, tugas, tes formatif, dan 

juga refleksi. 

f. Evaluasi yang berisi: evaluasi pembelajaran, rangkuman, glosarium, 

serta daftar pustaka. 

I. Ruang Lingkup Pengembangan 

Modul yang dikembangkan memiliki ruang lingkup sebagai berikut : 
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1. Modul yang dikembangkan menggunakan pendekatan CTL dan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2. Modul yang dikembangkan ditujukan pada siswa SMP kelas VII. 

3. Materi yang dibahas dalam modul yaitu  himpunan dengan standar 

kompetensi 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam 

pemecahan masalah dan kompetensi dasar 4.1 Memahami pengertian dan 

notasi himpunan, serta peyajiannya, 4.2 Memahami konsep himpunan 

bagian dan 4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), 

dan  komplemen pada himpunan. 

J. Kriteria Ketercapaian 

Kriteria ketercapaian dari penelitiann pengembangan ini adalah : 

1. Kualitas modul matematika dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan 

himpunan dinilai baik atau sangat baik oleh validator dari segi kelayakan 

isi dan penampilan.  

2. Siswa mampu meningkatkan pemahaman konsep kaitannya dengan pokok 

bahasan himpunan setelah menggunakan modul matematika dengan 

pendekatan CTL ditandai dengan adanya peningkatan nilai rata-rata pretest 

ke posttest.  

3. Modul matematika dengan pendekatan CTL mendapatkan respon positif 

atau sangat positif oleh siswa dilihat dari angket yang diberikan. 

K. Tujuan Pengembangan 

 Tujuan penulisan karya tulis ini adalah: 
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1. Menghasilkan modul dengan pendekatan CTL pada pokok himpunan 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa  yang layak dipakai dalam 

proses pembelajaran. 

2. Mengetahui kualitas dan respon siswa terhadap modul dengan pendekatan 

CTL pada pokok bahasan himpunan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa.  

L. Manfaat Pengembangan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya tulis sebagai berikut: 

1.  Memberikan informasi mengenai modul yang dapat dimanfaatkan oleh 

para siswa dan guru serta masyarakat yang berbasis CTL dalam 

pembelajaran Matematika. 

2.  Memberikan informasi mengenai konsep modul matematika yang dapat 

membangun pemahaman siswa sesuai dengan latar belakang kehidupan 

sehari-hari. 

3. Memberikan alternatif dalam pencapaian peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep siswa. 

M. Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam pengembangan modul 

dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang secara sengaja,  

sistematis, bertujuan/diarahkan untuk menemukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilakan, menguji efektifitas 



15 
 

produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih 

unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. 

2. Modul ialah satu unit program belajar mengajar terkecil yang secara 

terperinci menggariskan (1) tujuan-tujuan instruksional umum, (2) tujuan-

tujuan instruksional khusus, (3) pokok-pokok materi yang akan dipelajari 

dan diajarkan (4) kedudukan dan fungsi satuan dalam kesatuan program 

yang lebih luas, (5) peranan guru di dalam proses belajar mengajar, (6) alat 

dan sumber yang akan dipakai, (7) kegiatan belajar mengajar yang akan 

atau harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan, (8) lembaran-

lembaran kerja yang akan dilaksanakan salam berjalannya proses belajar. 

3. Modul dengan pendekatan CTL adalah modul yang di dalamnya memuat 

komponen-komponen pendekatan CTL yaitu konstruktivisme, questioning, 

inquiry, learning community, reflection dan authentic assessment.  

4. Pendekatan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru 

menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Pemahaman konsep yaitu kompetensi yang 

ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan 

prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien, dan tepat (Asep Jihad, 

dkk, 2008: 149). Dengan belajar konsep, peserta didik dapat memahami 

dan membedakan benda-benda, peristiwa atau kejadian yang ada dalam 

lingkungan sekitar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul dengan pendekatan CTL 

mendapatkan penilaian baik oleh validator dengan presentase keidealan 

82,6% untuk kelayakan isi dan 80,35% untuk penampilan dan 

kebahasaan. 

2. Pemahaman konsep siswa setelah menggunakan modul dengan 

pendekatan CTL meningkat terbukti dengan adanya peningkatan dari 

nilai rata-rata pretest ke posttes yaitu dari 45,86 menjadi 61,2.  

3. Respon siswa terhadap modul ini tergolong dalam kategori positif 

dengan persentase keidealan 88,4%. 

B.  Saran 

1. Saran Pemanfaatan: 

a) Penulis menyarankan agar modul ini digunakan dalam pembelajaran 

materi himpunan kelas VII. 

b) Penggunaan modul dengan pendekatan CTL ini dikolaborasikan 

dengan metode pembelajaran matematika yang sesuai agar 

pembelajaran menjadi lebih bervariatif. 
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2. Saran Pengembangan Produk 

Modul dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan himpunan 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa ini dikembangkan lebih 

lanjut dengan melakukan eksperimen menggunakan kelas pembanding 

agar kualitas modul ini benar-benar teruji dalam hal pemanfaatannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Identitas Informan : 

1. Nama    : 

2. Usia    : 

3. Instansi    : 

4. Tahun Pendidikan Terakhir : 

5. Lama Mengajar   : 

II. Daftar Pertanyaan : 

1. Respon terhadap sumber belajar yang selama ini di pakai dalam 

pembelajaran matematika 

a. Sumber belajar apa saja yang selama ini di pakai dalam pembelajaran 

matematika 

b. Apakah modul digunakan sebagai sumber belajar  

c. Apakah perlu pembelajaran dengan menggunakan modul 

d. Kekurangan modul matematika 

e. Kelebihan modul matematika 

2. Harapan tentang modul matematika 

a. Perlu atau tidak pengembangan modul matematika sebagai salah satu 

sumber belajar 

Lampiran 1.1 
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b. Modul yang baik yang seperti apa 

c. Modul yang baik isinya apa saja 

d. Modul yang seperti apa yang di inginkan 

3. Penggunaan modul matematika 

a. Modul matematika sebagai sumber belajar utama atau sampingan 

b. Penggunaan modul saat di kelas atau sebagai sumber belajar untuk di 

rumah 

4. Modul berbasis kontektual 

a. Pernah tahu atau pernah melihat modul dengan pendekatan CTL 

b. Pernah atau tidak menggunakan modul dengan pendekatan CTL  

c. Perlu atau tidak modul matematika dengan pendekatan CTL pada 

pembelajaran matematika 

d. Prospek modul matematika dengan pendekatan CTL dalam 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran matematika 

e. Ide tentang modul matematika dengan pendekatan CTL 

f. Saran dan masukan untuk modul matematika dengan pendekatan CTL 
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MATERI 

Pengembangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda √ pada kolom penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

TV : Tidak Valid 

V : Valid 

3. Apabila penilaian Bapak/Ibu adalah TV : Tidak Valid, maka berilah saran 

terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada 

Pokok Bahsan Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

 

No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

Penilaian Ket 

V TV 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

    Kualitas Isi 

1. Isi benar dari sudut  pandang  

disiplin ilmu 

   

2. Tidak mengandung konsep 

yang salah 

   

3. Informasi pada modul 

memberikan pengtahuan baru 

   

4. Memberikan pengalaman 

belajar pada siswa 

   

5. Mengajak siswa aktif dalam 

pembelajaran 

   

6. Informasi sesuai dengan 

perkembangan jaman 

   

7. Contoh yang diberikan  sesuai 

fakta 

   

Lampiran 1.2 
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No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

 

Penilaian 

 

Ket 

V TV  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

Ketepatan 

Cakupan 

8. Kesesuaian dengan standar 

kompetensi 

   

9. Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 

   

10. Kesesuaian dengan 

perkembangan kognitif siswa 

   

11. Kesesuaian  dengan  kehidupan 

sehari-hari 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekontekstualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Membangun pengalaman siswa 

berdasarkan pengetahuan awal 

yang dimilikinya 

(kontruktivisme) 

   

13. Terdapat kegiatan pengamatan, 

analisis, dan merumuskan teori 

baik secara individu maupun 

bersama dengan temannya 

(inquiri) 

   

14. Menumbuhkan keinginan siswa 

untuk tanya jawab baik dengan 

guru maupun  dengan temannya 

(bertanya) 

   

15. Memberikan kesempatan 

kepada siswa agar saling 

bekerja sama dengan siswa lain 

atau dengan ahli yang ada 

disekitar lingkungan tempat 

belajar (masyarakat belajar) 

   

16. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mempresentasikan 

penyelesaian masalah untuk 

dikaji bersama oleh siswa lain 

dan guru (pemodelan) 

   

17. Adanya penekanan pada hal 

yang penting. Siswa diberi 

keempatan untuk 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari (refleksi) 

   

18. Terdapat tempat penilaian 

proses kegiatan siswa  

(penilaian autentik) 
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No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

Penilaian  

Ket V TV 

 

4.  

 

Pemahaman 

Konsep 

19. Menyatakan ulang sebuah 

konsep 

   

20. Mengklasifikasi objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan   konsepnya 

   

21. Memberi contoh dan non 

contoh dari konsep 

   

22. Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis 

   

23. Mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup suatu konsep 

   

24. Menggunakan, memanfaatkan,  

dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

   

25. Mengplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

   

 

 

 

5.  

 

 

 

Bahasa 

26. Bahasa yang digunakan 

sederhana dan komunikatif  

   

27. Bahasa untuk menjelaskan 

konsep mudah dipahami 

   

28. Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak 

menimbulkan penafsiran yang 

salah 

   

6.  Ilustrasi 

(gambar, tabel, 

peta konsep) 

29. Ilustrasi sesuai dengan materi/ 

konsep 

   

30. Ilustrasi memperjelas materi/ 

konsep 

   

31. Ilustrasi membantu pemahaman    

 

 

 

7. 

 

 

 

Evaluasi 

32. Alat evaluasi sesuai dengan 

indikator 

   

33. Alat evaluasi mampu mengukur 

ketercapaian kompetensi dasar 

siswa 

   

34. Soal-soal pada alat evluasi 

mudah dipahami 

   

35. Petunjuk evaluasi mudah 

dipahami 
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Kritik dan Saran untuk Perbaikan Modul : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

               

            Validator 

 

 

(………………………………..) 

      NIP : 
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MEDIA 

Pengembangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda √ pada kolom penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

TV : Tidak Valid 

V : Valid 

3. Apabila penilaian Bapak/Ibu adalah TV : Tidak Valid, maka berilah saran 

terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Modul dengan  Pendekatan CTL 

pada Pokok Bahsan Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Siswa. 

 

No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

Penilaian  

Ket V TV 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Format 

 

 

 

 

 

1. Kesesuaian format kolom 

dengan ukuran kertas yang 

digunakan 

   

2. Kesesuaian format kertas 

dengan tata letak dan format 

pengetikan 

 

   

3. Tanda-tanda untuk penekanan 

(cetak tebal/cetak miring) 

mudah ditangkap 
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No 

 

Aspek 

 

 

Kriteria 

Penilaian  

Ket V TV 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Organisasi 

4. Tampilan peta konsep/bagan 

yang menggambarkan 

cakupan materi yang akan 

dibahas dalam modul 

   

5. Susunan atau materi 

pelajaran 

   

6. Penempatan naskah atau 

gambar dan ilustrasi 

   

7. Susunan dan alur antar bab, 

antar unit dan antar paragraf 

mudah dipahami 

   

8. Organisasi antar judul, sub 

judul dan uraian mudah 

diikuti 

   

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

Daya Tarik 

9. Penampilan sampul modul    

10. Gambar atau ilustrasi 

menarik perhatian siswa 

   

11. Penempatan huruf tebal, 

miring, garis bawah atau 

warna menarik 

   

12. Pengemasan tugas dan 

latihan menarik siswa 

   

 

4.  

 

Ukuran Huruf 

13. Bentuk dan ukuran huruf 

mudah dibaca 

   

14. Kesesuaian perbandingan 

huruf antar judul, sub judul     

dan naskah 

   

15. Ketepatan penggunaan huruf 

capital 

     

 

 

 

5.  

 

 

 

Bahasa 

16. Bahasa menggunakan 

bahasa Indonesia yang baku 

   

17. Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

   

18. Kalimat yang digunakan 

tidak menimbulkan makna 

ganda 

   

19. Kalimat yang digunakan 

mudah dipahami 
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No 

 

Aspek 

 

 

Kriteria 

Penilaian  

Ket V TV 

 

6.  

 

Konsistensi 

20. Bentuk dan huruf yang 

digunakan konsisten dari 

halaman ke halaman 

   

21. Kerapian jarak spasi antar 

bagian satu dengan yang lain 

   

 

Kritik dan Saran untuk Perbaikan Modul : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

          

        Validator    

 

 

(…………………………..) 

NIP : 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON SISWA 

Yang bertandatangan di bawah ini (Nama Validator) menerangkan bahwa 

telah memvalidasi angket respon siswa untuk keperluan penelitian skripsi saudari: 

Nama : Orina Cindy Astuti 

Nim : 10600002 

Judul : Pengembangan Modul dengan Pendekatan CTL pada Pokok Bahasan  

Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

A. Validitas Isi 

No Valid Tidak Valid Catatan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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No Valid Tidak Valid Catatan 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 

B. Masukan Validator 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Yogyakarta,     

Validator 

 

           

(…………………………..) 

NIP : 

 

 



 

131 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL PRETES-POSTTEST 

Yang bertandatangan di bawah ini (Nama Validator) menerangkan 

bahwa telah memvalidasi soal pretest-posttes untuk keperluan penelitian skripsi 

saudari : 

Nama : Orina Cindy Astuti 

Nim : 10600002 

Judul : Pengembangan Modul dengan Pendekatan CTL pada Pokok Bahasan  

Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

C. Validitas Isi 

No Valid Tidak Valid Catatan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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D. Masukan Validator 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Yogyakarta,     

Validator 

 

 

(…………………………..) 

NIP : 
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Lampiran II Instrumen Penelitian 

Lampiran 2.1 Kisi-kisi dan Instrumen Penilaian Kualitas Modul 

Lampiran 2.2 Kisi-kisi dan Instrumen Angket Respon Siswa 

Lampiran 2.3 Kisi-kisi dan Soal Pretest-Posttest 

Lampiran 2.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Lampiran 2.5 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MODUL  

DENGAN PENDEKATAN CTL PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA  

DARI SEGI MEDIA 

 

No Aspek No. Butir Jumlah Butir 

1 Format 1,2,3 3 

2 Organisasi 4,5,6,7,8 5 

3 Daya Tarik 9,10,11,12 4 

4 Ukuran Huruf 13,14,15 3 

5 Bahasa 16,17,18,19 4 

6 Konsistensi 20,21 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.1 
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MODUL 

DENGAN PENDEKATAN CTL PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

DARI SEGI MEDIA 

 

Pengembangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda √ pada kolom penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Kurang 

Nilai 1 : Sangat Kurang 

Apabila penilaian Bapak/Ibu adalah 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal 

yang menjadi kekurangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahasan 

Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 
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No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

Nilai 

4 3 2 1 

 

 

1.  

 

 

Format 

1. Kesesuaian format 

kolom dengan ukuran 

kertas yang digunakan 

    

2. Kesesuaian format 

kertas dengan tata letak 

dan format pengetikan 

    

3. Tanda-tanda untuk 

penekanan (cetak 

tebal/cetak miring) 

mudah ditangkap 

    

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Organisasi 

4. Tampilan peta 

konsep/bagan yang 

menggambarkan 

cakupan materi yang 

akan dibahas dalam 

modul 

    

5. Susunan/urutan materi 

pelajaran 

    

6. Penempatan naskah, 

gambar dan ilustrasi 

    

7. Susunan dan alur antar 

bab, antar unit dan antar 

paragraf mudah 

dipahami 

    

8. Organisasi antar judul, 

sub judul, dan uraian 

mudah diikuti 

    

 

 

3.  

 

 

Daya Tarik 

9. Penampilan sampul 

modul 

    

10. Gambar atau ilustrasi 

menarik perhatian siswa 

    

11. Penempatan huruf 

tebal, miring, garis 

bawah atau warna 

menarik 

    

12. Penempatan tugas dan 

latihan menarik untuk 

siswa 
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No Aspek Kriteria Nilai 

4 3 2 1 

 

 

4.  

 

 

Ukuran huruf 

13. Bentuk dan ukuran 

huruf mudah dibaca 

    

14. Kesesuaian 

perbandingan huruf 

antar judul, sub judul 

dan naskah 

    

15. Ketepatan penggunaan 

huruf capital 

    

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Bahasa 

 

 

 

 

 

16. Bahasa menggunakan 

bahasa Indonesia yang 

baku 

    

17. Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

    

18. Kalimat yang 

digunakan tidak 

menimbulkan makna 

ganda 

    

19. Kalimat yang 

digunakan mudah 

dipahami 

    

 

6. 

 

Konsistensi 

20. Bentuk yang digunakan 

konsisten dari halaman 

ke halaman 

    

21. Kerapian jarak spasi 

antar bagian satu 

dengan yang lain 
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Kesimpulan secara umum tentang Pengembangan Modul dengan  Pendekatan CTL 

pada Pokok Bahsan Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

Belum dapat digunakan  

Dapat digunakan dengan direvisi  

Dapat digunakan tanpa revisi  

 

 Kritik dan Saran untuk Perbaikan Modul : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

                    

           Penilai 

 

        

(…………………………….) 

NIP : 

 

 

 

 

 



 

139 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MODUL  

DENGAN PENDEKATAN CTL PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA  

DARI SEGI MATERI 

 

No Aspek No.Butir Jumlah Butir 

1. Kualitas Isi 1,2,3,4,5,6,7 7 

2. Ketepatan Cakupan 8,9,10,11 4 

3. Kekontekstualan 12,13,14,15,16,17,18 7 

4. Pemahaman Konsep 19,20,21,22,23,24,25 7 

5. Bahasa 26,27,28 3 

6. Ilustrasi (gambar, tabel, dan 

peta konsep) 

29,30,31 3 

7. Evaluasi 32,33,34,35 5 
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MODUL 

DENGAN PENDEKATAN CTL PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

DARI SEGI MATERI 

 

Pengembangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

Petunjuk Pengisian : 

3. Berilah tanda √ pada kolom penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan Himpunan untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

4. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

Nilai 4 : Sangat Baik 

Nilai 3 : Baik 

Nilai 2 : Kurang 

Nilai 1 : Sangat Kurang 

5. Apabila penilaian Bapak/Ibu adalah 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal 

yang menjadi kekurangan Modul dengan  Pendekatan CTL pada Pokok Bahsan 

Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 
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No Aspek Kriteria Nilai 

4 3 2 1 

 

 

1.  

 

 

 

Kualitas Isi 

1. Isi benar dari sudut  

pandang    disiplin ilmu 

    

2. Tidak mengandung 

konsep yang salah 

    

3. Informasi pada modul 

memberikan pengtahuan 

baru 

    

4. Memberikan pengalaman 

belajar pada siswa 

    

5. Mengajak siswa aktif 

dalam pembelajaran 

    

6. Informasi sesuai dengan 

perkembangan zaman 

    

7. Contoh yang diberikan 

sesuai dengan fakta-fakta 

    

 

 

2.  

 

 

 

Ketepatan Cakupan 

8. Kesesuaian dengan 

standar kompetensi 

    

9. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 

    

10. Kesesuaian dengan 

perkembangan kognitif 

siswa 

    

11. Kesesuaian  dengan 

kehidupan sehari-hari 

    

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Kekontekstualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Membangun pengalaman 

siswa berdasarkan 

pengetahuan awal yang 

dimilikinya 

(konstruktivisme) 

          

13. Terdapat kegiatan 

pengamatan, analisis, dan 

merumuskan teori baik 

secara individu maupun 

bersama dengan temannya 

(inquiri) 
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No Aspek Kriteria Nilai 

4 3 2 1 

  14. Menumbuhkan keinginan 

siswa untuk tanya jawab 

baik dengan guru maupun 

dengan temannya 

(bertanya) 

    

15. Memberikan kesempatan 

kepada siswa agar saling 

bekerja sama dengan 

siswa lain atau dengan 

ahli yang ada disekitar 

lingkungan tempat belajar 

(masyarakat belajar) 

    

16. Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

mempresentasikan 

penyelesaian masalah 

untuk dikaji bersama oleh 

siswa lain dan guru 

(pemodelan) 

    

17. Adanya penekanan pada 

hal yang penting. Siswa 

diberi keempatan untuk 

menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

(refleksi) 

    

18. Terdapat tempat penilaian 

proses kegiatan  siswa 

(penilaian autentik) 

 

    

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Konsep 

 

 

 

 

19. Menyatakan ulang sebuah 

konsep 

    

20. Mengklasifikasi objek-

objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

    

21. Memberi contoh dan non 

contoh dari konsep 

    

22. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

    

23. Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 
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 suatu konsep 

24. Menggunakan, 

memanfaatkan,  dan 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

    

25. Mengplikasikan konsep 

atau algoritma 

pemecahan masalah 

 

    

 

5. 

 

 

Bahasa 

26. Bahasa yang digunakan 

sederhana dan 

komunikatif 

    

27. Bahasa untuk 

menjelaskan konsep 

mudah dipahami 

    

28. Kalimat yang digunakan 

untuk menjelaskan 

konsep tidak 

menimbulkan penafsiran 

yang salah 

    

 

6.  

 

Ilustrasi 

(gambar, tabel, peta 

konsep) 

29. Ilustrasi sesuai dengan 

materi/ konsep 

    

30. Ilustrasi memperjelas 

materi/ konsep 

    

31. Ilustrasi membantu 

pemahaman 

    

 

 

7.  

 

 

 

Evaluasi 

32. Alat evaluasi sesuai 

dengan indikator 

    

33. Alat evaluasi mampu 

mengukur ketercapaian 

kompetensi dasar siswa 

    

34. Soal-soal pada alat 

evaluasi mudah dipahami 

    

35. Petunjuk evaluasi mudah 

dipahami 
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Kesimpulan secara umum tentang Pengembangan Modul dengan  Pendekatan 

CTL pada Pokok Bahsan Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Siswa. 

Belum dapat digunakan  

Dapat digunakan dengan direvisi  

Dapat digunakan tanpa revisi  

  

Kritik dan Saran untuk Perbaikan Modul : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

                    

         Penilai 

 

        

(…………………………….) 

NIP : 
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KISI-KISI ANGKET SKALA RESPON SISWA  

TERHADAP MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

 UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

No Aspek No.Butir Jumlah Butir 

1. Kualitas Isi 1,2 2 

2. Tata Bahasa 3,4,5,6,7 4 

3. Kekontekstualan 8,9,10,11,12 5 

4. Pemahaman Konsep 13,14 2 

5. Penggunan Ilustrasi  15,16,17 3 

6. Evaluasi 18,19 2 

7. Penampilan Fisik 20,21,22,23,24,25,26 8 

8. Metode Penyajian 27,28 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.2 
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INSTRUMEN ANGKET SKALA RESPON SISWA 

TERHADAP MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN 

 UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

Nama   : 

No. Absen  : 

Sekolah  : 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Berilah tanda √ pada kolom “Tanggapan” sesuai dengan tanggapan Anda 

terhadap Modul dengan Pendekatan CTL Pada Pokok Bahasan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. 

2. Jika mempunyai saran dan masukan mengenai Modul dengan Pendekatan 

CTL Pada Pokok Bahasan Himpunan untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Siswa silahkan ditulis pada lembar yn tersedia. 

Keterangan pengisian kolom “Tanggapan” : 

SS : Sangat Setuju, Jika Anda sangat setuju dengan pernyataan pada kolom   

kriteria. 

S : Setuju, Jika Anda setuju dengan pernyataan pada kolom kriteria. 

TS : Tidak setuju, Jika Anda tidak setuju dengan pernyataan pada kolom 

kriteria. 

STS : Sangat Tidak Setuju, Jika Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan 

pada kolom kriteria. 
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No 

 

Aspek 

 

Kriteria 

Tanggapan 

SS S TS STS 

 

 

1.  

 

 

Kualitas Isi 

1. Modul memberikan 

informasi dan  

pengetahuan baru 

    

2. Modul memberikan 

contoh peristiwa yang 

mudah ditemukan dalam 

kehidupan sehri-hari 

    

 

2.  

 

Tata Bahasa 

3. Modul menggunakan 

bahasa yang digunakan 

mudah dimengerti 

    

4. Tidak ada kalimat yang 

membingungkan 

    

5. Modul menngunakan kata 

baku 

    

6. Modul menggunakan 

EYD yang baik dan benar 

    

7. Modul menggunakan 

huruf kapital yang sesuai 

    

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Kekontekstualan 

8. Modul memberi saya 

kesempatan untuk 

menemukan sendiri 

konsep pada materi 

    

9. Modul memberi saya 

kesempatan untuk 

bertanya baik secara 

individu maupun 

kelompok 

    

10. Modul ini mendorong 

saya untuk bekerja sama 

dalam kelompok 

    

11. Modul ini memberi saya 

kesempatan untuk 

menyampaikan pemikiran 

saya di depan orang lain 

    

12. Modul ini memberi saya 

kesempatan untuk 

menyimpulkan apa yang 

telah saya pelajari 
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No Aspek Kriteria Tanggapan 

SS S TS STS 

 

4.  

Pemahaman 

Konsep 

13. Modul dengan konsep 

CTL membantu saya 

memahami konsep 

    

14. Modul membantu saya 

untuk meningkatkan 

pemahaman konsep 

    

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Penggunaan 

Ilustrasi 

15. Modul menyajikan 

gambar yang menarik 

    

16. Modul menggunakan 

ilustrasi berupa gambar 

yang memudahkan dalam 

memhamai materi 

    

17. Modul mennyajikan peta 

konsep sehingga 

memudahkan dalam 

mengingat materi 

    

 

 

 

6.  

 

 

 

Evaluasi 

18. Modul memberikan 

petunjuk mengerjakan soal 

jelas 

    

19. Modul menyajikan soal-

soal yang  memberikan 

pengetahuan baru dalam 

memahami materi 

    

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Penampilan 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

20. Modul disajikan dengan 

sampul yang menarik 

perhatian 

    

21. Modul dapat terbaca 

dengan jelas  

    

22. Gambar pada modul 

terlihat dengan jelas 

    

23. Ukuran kertas sesuai     

24. Jenis kertas sesuai     

25. Desain sampul menarik     

26. Modul menggunakan 

huruf secara konsisten 

    

 

 

8. 

 

 

Metode 

Penyajian 

 

 

27. Modul isajikan deengan 

meenghubungkan konsep 

dengan kehidupan sehri-

hari 

    

28. Modul mengajak siswa 

aktif dalam pembelajaran 
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Kritik dan Saran 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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KISI-KISI PRETEST DAN POSTEST PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VII/2 

Standar Kompetensi  : 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar  : 4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan komplemen pada himpunan. 

Indikator Pemahaman 

Konsep yang Diukur 

Indikator Soal Soal Jawaban Nomor 

Soal 

 Menyatakan ulang 

sebuah konsep. 

 

 

 

 

 Siswa  dapat 

Menyatakan suatu 

objek merupakan 

anggota/eleman 

suatu himpunan 

atau bukan. 

Di antara kelompok atau 

kumpulan berikut, tentukan 

yang termasuk himpunan dan 

bukan himpunan, berikan alasan 

yang mendukung. 

a. Kumpulan hewan berkaki 

a. Kumpulan hewan berkaki dua 

antara lain ayam, itik, dan 

burung. Kumpulan hewan 

berkaki dua adalah suatu 

himpunan,karena setiap disebut 

hewan berkaki dua, maka 

1 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.3 
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dua 

b. Kumpulan warna lampu lalu 

lintas 

c. Kumpulan wanita cantik di 

Indonesia 

 

 

hewan tersebut pasti termasuk 

dalam kumpulan tersebut. 

 

 

 

b. Kumpulan warna lampu lalu 

lintas adalah merah, kuning, 

dan hijau. Kumpulan warna 

lampu lalu lintas adalah suatu 

himpunan, karena dengan jelas 

dapat ditentukan anggotanya. 

c. Wanita cantik menurut 

seseorang belum tentu cantik 

menurut orang lain. Jadi, 

kumpulan wanita cantik bukan 

termasuk himpunan 
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Indikator Pemahaman 

Konsep 

Indikator Soal Soal Jawaban Nomor 

Soal 

 Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

pemecahan masalah 

 Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah dari soal 

cerita 

 

 

 

 

Dalam suatu kelas terdapat 30 

orang siswa yang senang 

dengan pelajaran Bahasa 

Indonesia, 25 orang siswa 

senang dengan pelajaran IPA, 

dan 10 orang siswa senang 

pelajaran Bahasa Indonesia dan 

IPA. 

a) Berapa orang siswa yang 

hanya senang pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

b) Berapa orang siswa yang 

hanya senang pelajaran 

IPA? 

Pada masalah ini, tidak disajikan 

anggota-anggota setiap himpunan, 

cukup kita fokus pada banyak 

anggota setiap himpunan. Perlu 

diketahui bahwa siswa yang senang 

dengan pelajaran Bahasa Indonesia 

tidak menutup kemungkinan bahwa 

siswa tersebut juga senang dengan 

pelajaran IPA, sebaliknya juga 

demikian. 

Misalkan A adalah himpunan siswa 

yang senang belajar Bahasa 

Indonesia,  

maka n(A) = 30. 
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c) Berapa banyak siswa dalam 

kelas itu? 

Misalkan B adalah himpunan siswa 

yang senang belajar IPA, maka 

n(B) = 25. 

Misalkan M adalah himpunan 

siswa yang hanya senang belajar 

Bahasa Indonesia. 

Misalkan F adalah himpunan siswa 

yang hanya senang belajar IPA. 

Misalkan S adalah himpunan siswa 

dalam satu kelas. 

A ∩ B adalah siswa senang 

pelajaran Bahasa Indonesia dan 

IPA, maka n(A ∩ B) = 10 

a) Siswa yang hanya senang 

Bahasa Indonesia 

Banyak siswa yang senang 

pelajaran Bahasa Indonesia 

adalah banyak siswa yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a 
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hanya senang belajar Bahasa 

Indonesia ditambah dengan 

banyak siswa yang senang 

belajar kedua-duanya. 

n(A) = n(M) + n(A ∩ B) 

   30 = n(M) + 10 

n(M = 30 – 10 

= 20 

Maka banyak siswa yang hanya 

senang belajar Bahasa Indonesia 

adalah 20 orang. 

b) Siswa yang hanya senang 

pelajaran IPA 

Banyak siswa yang senang 

pelajaran IPA adalah banyak 

siswa yang hanya senang 

belajar IPA ditambah dengan 

banyak siswa yang senang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b 
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belajar kedua-duanya. 

 

n(B) = n(F) + n(A ∩ B) 

25 = n(F) + 10 

n(F) = 25 – 10 

= 15 

Maka banyak siswa yang hanya 

senang belajar IPA adalah 15 

orang. 

c) Banyak siswa dalam kelas 

Banyak siswa dalam satu kelas 

yaitu banyak siswa yang hanya 

senang belajar Bahasa 

Indonesia ditambah dengan 

banyak siswa yang hanya 

senang belajar IPA ditambah 

dengan banyak siswa yang 

senang belajar kedua-duanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c 
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n(S) = n(M) + n(F) + n(A ∩ B) 

= 20 + 15 + 10 

= 45 

Jadi banyak siswa satu kelas itu 

adalah 45 orang 

 

Indikator Pemahaman 

Konsep 

Indikator Soal Soal Jawaban Nomor 

Soal 

 Menggunakan, 

memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

 

 Siswa dapat 

membedakan cara 

menentukan 

gabungan dan 

irisan dua 

himpunan 

Tono memiliki olahraga 

kesukaan yaitu: badminton, 

bola volley, dan catur. Misalkan 

himpunan semua olahraga 

kesukaan Tono adalah 

himpunan K. 

a) Hal apa yang kamu temukan 

jika himpunan olahraga 

kesukaan Tono digabung 

dengan himpunan olahraga 

K = {badminton, bola volley, 

catur} 

a) Jika K ∪ K 

Jika anggota K digabung 

dengan anggota K itu sendiri 

maka: 

K ∪ K = {badminton, bola 

volley, catur} 

∪{badminton, bola 

volley,catur} 

 

3a 
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kesukaannya sendiri? 

b) Hal apa yang kamu temukan 

jika himpunan olahraga 

kesukaan Tono beririsan 

dengan himpunan olahraga 

kesukaannya sendiri? 

 

 = {badminton, bola 

volley, catur} 

Ternyata: K ∪ K = K 

b) Jika K ∩ K 

Jika anggota K beririsan dengan 

anggota K itu sendiri maka: 

K ∩ K = {badminton, bola 

volley, catur} 

∩{badminton, bola 

volley, catur} 

= {badminton, bola 

volley, catur} 

Ternyata: K ∩ K = K 

3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memberi contoh dan 

non contoh dari konsep 

 

 Siswa dapat 

menentukan 

komplemen dari 

irisan dua 

himpunan 

Diketahui S = {merah, kuning 

hijau, biru, hitam, putih, jingga, 

nila, ungu} merupakan 

himpunan semesta. 

Jika A = {merah, kuning, hijau} 

Diketahui : 

S = {merah, kuning, hijau, biru, 

hitam, putih, jingga, nila, 

ungu} 

A = {merah, kuning, hijau} 
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dan B = {merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila, ungu}, 

tentukan 

a. anggota A
C
; 

b. anggota B
C
; 

c. anggota (A  B)
C
. 

B ={merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, ungu} 

a) Anggota A
C
 

A
C
 = {biru, hitam, putih, 

jingga, nila, ungu} 

b) Anggota B
C
 

B
C
 =  {hitam, putih} 

c) Anggota (A  B)
C
. 

(A  B) = {merah, kuning, 

hijau} 

(A  B)
C 

= {biru, hitam, putih, 

jingga, nila, ungu} 

 

 

4a 

 

 

4b 

 

4c 

 Mengklasifikasi 

objek-objek 

menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

 Siswa dapat 

menentukan selisih 

dua himpunan 

 

 

Perhatikan himpunan berikut 

ini! 

Jika P = {melon, manggis, 

mangga} dan 

 Q = {apel, anggur, alpukat} 

Diketahui  

P = {melon, manggis, mangga}  

Q = {apel, anggur, alpukat} 

a) QP {melon, manggis, 

mangga} - {apel, anggur, 

 

 

 

5a 
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 Siswa dapat 

menggambar 

selisih dua 

himpunan dengan 

menggunakan 

diagram venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukan : 

a) QP ,dan gambarlah dalam 

diagaram venn 

b) PQ  ,dan gambarlah dalam 

diagaram venn 

alpukat} =  

Maka QP  = {melon, 

manggis, mangga} 

Gambar diagram venn nya 

 

 

 

 

 

 

b) PQ   

{apel, anggur, alpukat}- 

{melon, manggis, mangga} =  

Maka PQ  = {apel, anggur, 

alpukat} 

Diagram venn nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b 

S        P     Q 

.melon 

.manggis 

.mangga 

.apel 

.anggur 

.alpukat 

S    P    Q 

.melon 

.manggis 

.mangga 

.apel 

.anggur 

.alpukat 
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 Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 

suatu konsep 

 Siswa dapat 

membaca diagram 

venn 

Perhatikan gambar diagram 

venn berikut! 

Apa yang kamu ketahui dari 

diagram venn tersebut ! 

Dari diagram Venn tersebut, 

tampak bahwa: 

a. Matematika  A dan 

Matematika  B 

b. PPKn  A, dan PPKn  B. 

c. Bahasa Indonesia  A, dan 

Bahasa  Indonesia  B. 

d. IPA  B, dan IPA  A. 

e. IPS  A, dan IPS  B. 

6 

 Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

 Siswa dapat 

menyelesaikan 

soal cerita  

Budi dan Tono adalah siswa 

kelas VII SMP. Budi berteman 

dengan Hana, Nela, Marto, dan 

Irwan. Sedangkan Tono 

Misalkan: B adalah himpunan 

teman Budi 

T adalah himpunan teman Tono 

a. Anggota himpunan B dan 

7 
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berteman dengan Nela, Yanita, 

dan Yaska. 

a. Tentukanlah anggota 

himpunan teman Budi dan 

anggota himpunan teman 

Tono! 

b. Jika teman Budi dan teman 

Tono digabung, berapa orang 

teman kedua siswa itu? 

himpunan T adalah: 

B = {Hana, Nela, Marto, 

Irwan} 

T = {Nela, Yanita, Yaska} 

b. B  T = {Hana, Nela, Marto, 

Iwan, Yanita,  Yaska} 

Maka jumlah teman Budi dan 

Tono ada 6 orang 
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INSTRUMEN SOAL PRETES-POSTEST 

 

SMP Muh. 1 Gamping 

 

Mata Pelajaran : Matematika   Kelas  : VII  

Pokok Bahasan : Himpunan   Semester : Genap 

Petunjuk : 

 Awali dengan membaca basmalah! 

 Baca soal dengan seksama! 

 Kerjakan semua soal dengan penuh ketelitian dan kejujuran! 

 Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu! 

 

SOAL : 

1. Di antara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang termasuk himpunan 

dan bukan himpunan, berikan alasan yang mendukung. 

d. Kumpulan hewan berkaki dua 

e. Kumpulan warna lampu lalu lintas 

f. Kumpulan wanita cantik di Indonesia 

2. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran 

Bahasa Indonesia, 25 orang siswa senang dengan pelajaran IPA, dan 10 orang 

siswa senang pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. 

d) Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran Bahasa Indonesia? 

e) Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran IPA? 

f) Berapa banyak siswa dalam kelas itu? 

3. Tono memiliki olahraga kesukaan yaitu: badminton, bola volley, dan catur. 

Misalkan himpunan semua olahraga kesukaan Tono adalah himpunan K. 

c) Hal apa yang kamu temukan jika himpunan olahraga kesukaan Tono 

digabung dengan himpunan olahraga kesukaannya sendiri? 

d) Hal apa yang kamu temukan jika himpunan olahraga kesukaan Tono 

beririsan dengan himpunan olahraga kesukaannya sendiri. 
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4. Diketahui : 

 S = {merah, kuning hijau, biru, hitam, putih, jingga, nila, ungu} merupakan 

himpunan semesta. Jika A = {merah, kuning, hijau} dan B = {merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila, ungu} 

Tentukan 

a. anggota A
C
; 

b. anggota B
C
; 

c. anggota (A  B)
C 

5. Perhatikan himpunan berikut ini! 

Jika P = {melon, manggis, mangga} dan 

      Q = {apel, anggur, alpukat} 

Tentukan : 

a. QP ,dan gambarlah dalam diagaram venn 

b. PQ  ,dan gambarlah dalam diagaram venn 

6. Perhatikan gambar diagram venn berikut! 

 

 

 

 

 

 

Apa yang kamu ketahui dari diagram venn tersebut ! 

7. Budi dan Tono adalah siswa kelas VII SMP. Budi berteman dengan Hana, 

Nela, Marto, dan Irwan. Sedangkan Tono berteman dengan Nela, Yanita, dan 

Yaska. 

a. Tentukanlah anggota himpunan teman Budi dan anggota himpunan teman 

Tono! 

b. Jika teman Budi dan teman Tono digabung, berapa orang teman kedua 

siswa itu? 

 

            ................Berbanggalah dengan hasil karya sendiri................... 
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INSTRUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 1 Gamping 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan  

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 

masalah. 

B. Kompetensi Dasar  

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. 

C. Indikator 

1. Menyatakan pengertian himpunan 

2. Mengenal lambang suatu himpunan 

Lampiran 2.4 
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3. Menyatakan suatu objek merupakan anggota/eleman suatu himpunan 

atau bukan 

4. Mengenal lambang “anggota” suatu himpunan dan “bukan anggota” 

suatu himpunan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui belajar secara mandiri dengan mengunakan modul diharapkan 

siswa dapat memahami pengertian himpunan. 

2. Melalui belajar secara mandiri dengan mengunakan modul diharapkan 

siswa dapat mengenal lambang suatu himpunan 

3. Melalui kegiatan diskusi diharapkan siswa dapat menyatakan suatu 

objek merupakan anggota/ elemen suatu himpunan atau bukan. 

4. Melalui kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapkan siswa dapat 

menyajikan atau menyatakan himpunan dengan cara mendaftar 

anggotanya, menggunakan kata-kata dan dengan notasi pembentuk 

himpunan. 

Karakter siswa yang di harapkan :  

1. Memiliki jiwa yang religius 

2. Memiliki jiwa bekerja keras 

3. Menumbuhkan rasa kerja sama 

4. Memiliki sikap kemandirian 

5. Menumbuhkan rasa ingin tahu 

6. Memiliki sikap komunikatif, baik dengan guru maupun dengan sesama 

peserta didik 



 

166 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Pengertian himpunan 

2. Notasi dan anggota himpunan 

3. Cara menyatakan himpunan 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : Demonstrasi guru, diskusi, belajar mandiri, dan pemberian tugas. 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I ( 2x 40 menit ) 

No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Karakter 

1.  Pendahuluan  

 Membuka 

pelajaran dengan 

salam dan do’a. 

 Melakukan 

presensi siswa. 

 Menyampaikan 

prosedur 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

modul matematika 

dengan 

pendekatan CTL 

dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

 Apersepsi: 

Guru bertanya 

kepada siswa apa 

yang siswa tahu 

mengenai 

himpunan. 

Kemudian 

meminta siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

menit 

 

 Religius 

 Rasa ingin 

tahu 
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untuk 

menyebutkan 

contoh himpunan 

yang ada di sekitar 

mereka.  

 Motivasi : dalam 

kehidupan sehari-

hari himpunan 

dapat digunakan 

untuk 

mengelompokkan 

benda-benda yang 

ada di sekitar kita. 

Misal di dalam 

supermarket 

terdapat berbagai 

macam kelompok-

kelompok benda. 

 

2.  Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 Guru 

memberikan 

pengantar 

mengenai pokok 

bahasan 

himpunan yang 

ada di modul 

matematika 

dengan 

pendekatan CTL 

pada halaman 2. 

 Guru melihat dan 

memantau siswa 

yang sedang 

mempelajari 

materi himpunan 

yang disajikan 

dalam modul 

yang ada di 

halaman 3 – 12. 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

yang ingin 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

guru 

 

 

 

 

 

 Siswa belajar 

secara mandiri 

dengan 

membaca modul 

pembelajaran 

yang ada di 

halaman 3 – 12. 

 

 Bertanya kepada 

guru mengenai 

materi 

himpunan yang 

belum dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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bertanya 

mengenai materi 

himpunan yang 

belum di pahami. 

 

 

 

 

 Elaborasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

membentuk  

kelompok untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan 

masalah yang ada 

di modul yaitu 

pada kegiatan 

diskusi yang di 

halaman 13. 

 Guru berkeliling 

melihat siswa 

yang sedang 

berdiskusi. 

 

 

 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk menuliskan 

hasil diskusi 

mereka ke papan 

tulis. 

 Guru dan siswa 

bersama-sama 

membahas hasil 

diskusi. 

 Guru melihat dan 

mengawasi siswa 

yang sedang 

mengerjakan uji 

pemahaman yang 

ada di modul 

pada halaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

membentuk 

kelompok 

diskusi yang 

terdiri dari 2 

sampai 4 siswa 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ada di modul 

pada halaman 

13. 

 Siswa menulis 

hasil diskusinya 

di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 Bersama guru 

membahas hasil 

diskusi 

 

 Siswa 

mengerjakan uji 

pemahaman 

yang ada di 

mdoul pada 

halaman 14 -15 

secara individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja sama 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja 

keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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14- 15. 

 

 Konfirmasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjaannya. 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

melakukan 

reflkesi diri 

setelah 

mempelajari 

materi himpunan. 

 

 Guru membantu 

siswa menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjannya. 

 

 Siswa melakukan 

refleksi diri 

dengan 

menjawab 

pertanyaan yang 

ada di modul 

pada halaman 14. 

 

 Menarik 

kesimpulan 

bersama guru 

mengenai materi 

himpunan yang 

telah dipelajari 

 

 

3 

menit 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Kemandirian. 

 Bekerja 

keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Penutup 

 Guru 

mengingatkan 

siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya yang 

ada di modul yaitu 

mengenai 

himpunan kosong, 

himpunan semesta 

dan juga himpunan 

bagian. 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

salam dan doa. 

 

 Mendengarkan 

apa yang 

disampaikan 

guru. 

 

 

 

 

 Menjawab salam 

dan berdoa 

 

 

 

 

 

2 

menit 

 

 Rasa ingin tahu 

 Religius 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Mengajar yang di butuhkan 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Modul pembelajaran 

2. Sumber 

a. Marsigit. 2008. Matematika SMP Kelas VII. Jakarta : Yudistira. 

b. Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning 

Matematika  Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika 

SMP/MTs Kelas  VII.Jakarta. 

d. Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 

untuk SMP/MTs Kela VII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

Teknik  : tes 

Bentuk instrumen : tes tertulis 

Instrumen Penilaian : 

1. Diantara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang termasuk 

himpunan dan bukan himpunan, berikan alasan yang mendukung. 

a. Kumpulan hewan berkaki dua 

b. Kumpulan warna lampu lalu lintas 
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c. Kelompok wanita cantik di Indonesia 

Pembahasan : 

a. Kumpulan hewan berkaki dua antara lain ayam, itik, dan burung. 

Kumpulan hewan berkaki dua adalah suatu himpunan, karena setiap 

disebut hewan berkaki dua, maka hewan tersebut pasti termasuk 

dalam kumpulan tersebut. 

b. Kumpulan warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. 

Kumpulan warna lampu lalu lintas adalah suatu himpunan, karena 

dengan jelas dapat ditentukan anggotanya. 

c. Kumpulan wanita cantik di Indonesia tidak dapat disebut himpunan, 

karena wanita cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut 

orang lain. Jadi, kumpulan wanita cantik bukan termasuk himpunan. 

2. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan  tanda kurung 

kurawal. 

a. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. 

b. M adalah himpunan binatang pemakan rumput 

c. B adalah himpunan planet-planet dalam tata surya 

Pembahasan : 

Kita dapat dengan mudah menjawabnya dengan mendaftar anggota- 

anggotanya 

a. A = {senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu} 

b. M = {Kambing, sapi, kerbau} 
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c. B = { Merkurius, venus, bumi, mars, yupiter, sapturnus, uranus, 

neptunus} 

3. Perhtikan gambar peta berikut ini ! 

 

 

 

 

Diketahui M = Himpunan semua propinsi di Indonesia 

Periksalah dan tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah! 

a. D.I Yogyakarta M      d. Banjarmasin M   

b. Kalimantan Timur  M      e. Ujung Pandang M   

c. Bali M         f. Maluku M 

Pembahasan : 

a. D.I Yogyakarta M  

Pernyataan tersebut salah, karena D. I Yogyakarta merupakan propinsi 

yang ada di Indonesia, sehingga merupakan anggota himpunan dari 

semua propinsi di Indonesia. 
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b. Kalimantan Timur  M   

Pernyataan tersebut benar, karena Kalimantan Timur merupakan 

propinsi yang ada di Indonesia, sehingga merupakan anggota 

himpunan dari semua propinsi di Indonesia. 

c. Bali M    

Pernyataan tersebut benar, karena Bali merupakan propinsi yang ada 

di Indonesia, sehingga merupakan anggota himpunan dari semua 

propinsi di Indinesia. 

d. Banjarmasin M  

Pernyataan tersebut salah, karena Banjarmasin merupakan Ibukota 

Propinsi, sehingga Banjarmasin bukan merupakan anggota dari semua 

propinsi di Indonesia. 

e. Ujung Pandang M 

Pernyataan tersebut benar, karena Ujung Pandang merupakan Ibukota 

Propinsi, sehingga Ujung Pandang bukan merupakan anggota dari 

semua propinsi di Indonesia 

f. Maluku M 

Pernyataan tersebut benar, karena Maluku merupakan Ibukota 

Propinsi, sehingga Maluku bukan merupakan anggota dari semua 

propinsi di Indonesia. 
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Pedoman Penskoran : 

a. Jumlah skor maksimal : 10 

b. Nilai maksimal : 100 

 

Mengetahui,      Yogyakarta, Maret 2014 

Guru mata Pelajaran      Peneliti 

(...............................................)       Orina Cindy Astuti 

NIP.               NIM. 10600002 
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RANCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah1 Gamping 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan  

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 

masalah. 

B. Kompetensi Dasar  

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. 

C. Indikator 

1. Memahani pengertian himpunan semesta dan lambangnya 

2. Memahami pengertian himpunan bagian 

3. Menyatakan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong, 

himpunan semesta dan himpunan bagian 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui belajar secara mandiri dengan mengunakan modul diharapkan 

siswa dapat memahani pengertian himpunan semesta dan lambangnya. 
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2. Melalui belajar secara mandiri dengan mengunakan modul diharapkan 

siswa dapat memahami pengertian himpunan bagian. 

3. Melalui kegiatan diskusi diharapkan siswa dapat menyatakan 

banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan 

4. Melalui kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapkan siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong, 

himpunan semesta dan himpunan bagian 

Karakter siswa yang di harapkan :  

1. Memiliki jiwa yang religious 

2. Memiliki jiwa bekerja keras 

3. Menumbuhkan rasa kerja sama 

4. Memiliki sikap kemandirian 

5. Menumbuhkan rasa ingin tahu 

6. Memiliki sikap komunikatif, baik dengan guru maupun dengan sesama 

peserta didik 

E. Materi Pembelajaran  

1. Himpunan Bagian 

2. Himpunan Semesta 

3. Himpunan Kosong 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : Demonstrasi guru, diskusi, belajar mandiri, dan pemberian tugas. 
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G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2 ( 2 x 40 menit ). 

No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Karakter 

1.  Pendahuluan  

 Membuka 

pelajaran dengan 

salam dan do’a. 

 Melakukan 

presensi siswa. 

 Menyampaikan 

prosedur 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

modul matematika 

dengan 

pendekatan CTL 

dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

 Apersepsi: 

Guru mengajak 

siswa untuk 

mengingat 

kembali apa yang 

dimaksud 

himpunan dan 

contoh himpunan 

yang ada di 

lingkungan sekitar.  

 Motivasi : dalam 

kehidupan sehari-

hari himpunan 

dapat digunakan 

untuk mengetahui 

apakah suatu 

himpunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

menit 

 

 

 Religius 

 Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

mempunyai 

hubungan dengan 

himpunan yang 

lain. Misalkan 

himpunan warna 

rambu-rambu lalu 

lintas dan juga 

himpunan warna 

pelangi. 

 

2.  Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 Guru 

memberikan 

pengantar 

mengenai pokok 

bahasan 

himpunan 

mengenai 

himpunan bagian, 

himpunan 

semesta dan juga 

himpunan 

kososng yang ada 

di modul pada 

halaman 17, 18 

dan 23. 

 Guru melihat dan 

memantau siswa 

yang sedang 

mempelajari 

materi himpunan 

yang disajikan 

dalam modul 

yang ada di 

halaman 17 – 23. 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

yang ingin 

bertanya 

mengenai materi 

himpunan yang 

belum di pahami. 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa belajar 

secara mandiri 

dengan 

membaca modul 

pembelajaran 

yang ada di 

halaman 17 - 23 

 

 Bertanya kepada 

guru mengenai 

materi 

himpunan yang 

belum dipahami 

 

 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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 Elaborasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

membentuk  

kelompok untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan 

masalah yang ada 

di modul yaitu 

pada kegiatan 

diskusi yang di 

halaman 22. 

 Guru berkeliling 

melihat siswa 

yang sedang 

berdiskusi. 

 

 

 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk menuliskan 

hasil diskusi 

mereka ke papan 

tulis. 

 Guru dan siswa 

bersama-sama 

membahas hasil 

diskusi. 

 Guru melihat dan 

mengawasi siswa 

yang sedang 

mengerjakan uji 

pemahaman yang 

ada di modul 

pada halaman  

24 - 25. 

 Konfirmasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjaannya. 

 

 

 Siswa 

membentuk 

kelompok 

diskusi yang 

terdiri dari 2 

sampai 4 siswa 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ada di modul 

pada halaman 

22. 

 Siswa menulis 

hasil diskusinya 

di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 Bersama guru 

membahas hasil 

diskusi 

 

 Siswa 

mengerjakan uji 

pemahaman 

yang ada di 

modul pada 

halaman 24 -25 

secara individu. 

 

 

 Siswa 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjannya. 

 

 

40 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

menit 

 

 Kerja sama 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja 

keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Kemandirian. 

 Bekerja 

keras. 
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 Guru menyuruh 

siswa untuk 

melakukan 

reflkesi diri 

setelah 

mempelajari 

materi himpunan 

bagian, himpunan 

semesta dan 

himpunan 

kosong. 

 

 Guru membantu 

siswa menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 Siswa melakukan 

refleksi diri 

dengan 

menjawab 

pertanyaan yang 

ada di modul 

pada halaman 25. 

 

 

 

 

 

 Menarik 

kesimpulan 

bersama guru 

mengenai materi 

himpunan yang 

telah dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Penutup 

 Guru 

mengingatkan 

siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya yang 

ada di modul yaitu 

mengenai 

hubungan antar 

himpunan dan 

operasi himpunan. 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

salam dan doa. 

 

 Mendengarkan 

apa yang 

disampaikan 

guru. 

 

 

 

 

 Menjawab salam 

dan berdoa 

 

 

 

 

2 

menit 

 

 Rasa ingin tahu 

 Religius 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Mengajar yang di butuhkan 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Modul pembelajaran 

2. Sumber 

a. Marsigit. 2008. Matematika SMP Kelas VII. Jakarta : Yudistira. 

b. Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning 

Matematika  Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika 

SMP/MTs Kelas  VII.Jakarta. 

d. Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 

untuk SMP/MTs Kela VII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

Teknik  : tes 

Bentuk instrumen : tes tertulis 

Instrumen Penilaian : 

1. Dari empat orang siswa (Batara, Simon, Sudraja, Marsius) yang memiliki 

kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah 

satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka 

panitia memberikan satu dari empat pertanyaan tentang himpunan yang 
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tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu 

adalah: 

a) menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0; 

b) menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0  dan kurang 

dari 1; 

c) menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2; 

d)  menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan 

genap. 

Siswa yang mendapat himpunan yang banyak anggotanya tepat satu, 

maka menjadi pemenang. Setelah pengundian, Batara mendapatkan 

pertanyaan nomor 2, Simon mendapat pertanyaan nomor 3, Sudraja 

mendapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 

4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan 

alasanmu! 

Pembahasan : 

Perhatikan keempat pertanyaan tersebut! Penyelesaian keempat 

pertanyaan itu adalah sebagai berikut. 

a) Bilangan cacah yang kurang dari 0. Ingat kembali bilangan cacah 

yang telah kamu pelajari waktu SD? Anggota Bilangan cacah yang 

paling kecil adalah 0, sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja 

adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 
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b) Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 Tidak ada satupun 

bilangan bulat antara 0 dan 1. Dengan demikian himpunan yang 

diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 

c) Bilangan ganjil yang habis dibagi 2.Seluruh bilangan ganjil tidak 

akan habis dibagi dengan 2. Mengapa? Silahkan bertanya kepada 

gurumu. Dengan demikian himpunan yang diperoleh Simon adalah 

himpunan yang tidak memiliki anggota. 

d) Bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota himpunan 

bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan 

demikianhimpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang 

banyak anggotanya tepat satu, yaitu {2}. 

Dari hasil undian untuk menjawab pertanyaan menentukan himpunan 

yang anggotanya tepat satu, diperoleh oleh Marsius. Dengan demikian 

Marsius terpilih menjadi pemenang. 

1. Seluruh siswa kelas VII SMP Panca Karya berjumlah 40 orang. Jika A 

adalah himpunan siswa laki-laki yang terdiri 25 orang, B adalah 

himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang 

gemar olah raga bola kaki, D adalah himpunan siswa perempuan yang 

gemar menari, E adalah himpunan siswa yang bercita-cita jadi dokter, S 

adalah himpunan seluruh siswa kelas VII. 

a. Apakah anggota-anggota himpunan A merupakan anggota himpunan 

S? 

b. Apakah anggota-anggota himpunan B merupakan anggota S? 
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c. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota A? 

d. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota himpunan 

S? 

e. Apakah setiap anggota himpunan D merupakan anggota himpunan B? 

Pembahasan : 

a. Setiap siswa laki-laki merupakan anggota himpunan siswa kelas VII 

atau setiap anggota himpunan A merupakan himpunan S. Hal ini 

berarti juga bahwa siswa laki-laki merupakan bagian dari seluruh 

siswa kelas VII atau himpunan siswa laki-laki merupakan himpunan 

bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

b. Setiap siswa perempuan merupakan anggota himpunan siswa kelas 

VII atau selurh anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S. 

Hal ini berarti juga bahwa siswa perempuan bagian dari seluruh siswa 

kelas VII atau himpunan siswa perempuan merupakan himpunan 

bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

c. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan 

anggota himpunan siswa laki-laki atau seluruh anggota himpunan C 

merupakan anggota himpunan B. Hal ini berarti Himpunan C adalah 

himpunan bagian dari himpunan B. 

d. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan 

anggota himpunan siswa kelas VII atau seluruh anggota himpunan C 

ada di himpunan S. Hal ini berarti himpunan siswa laki-laki yang 
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gemar olahraga bola kaki merupakan himpunan bagian dari seluruh 

siswa kelas VII. 

e. Seluruh siswa perempuan yang gemar menari ada pada anggota 

himpunan siswa perempuan atau seluruh anggota himpunan D 

merupakan himpunan hasil B. Hal ini berarti juga bahwa himpunan 

siswa perempuan yang gemar menari bagian dari himpunan siswa 

perempuan atau himpunan siswa perempuan yang gemar menari 

merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa perempuan kelas 

VII. 

Pedoman Penskoran : 

a. Jumlah skor maksimal : 10 

b. Nilai maksimal : 100 

 

 

 

 

 

Mengetahui,      Yogyakarta, Maret 2014 

Guru mata Pelajaran      Peneliti 

 

(...............................................)       Orina Cindy Astuti 

NIP.               NIM. 10600002 
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RANCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 1 Gamping 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan  

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 

masalah. 

B. Kompetensi Dasar  

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. 

C. Indikator 

1. Memahami pengertian irisan dua himpunan dan menentukan irisan 

dua himpunan. 

2. Memahami pengertian gabungan dua himpunan dan menentukan 

gabungan dua himpunan. 

3. Memahami pengertian komplemen suatu himpunan dan dapat 

menentukan komplemen suatu himpunan. 

4. Memahami pengertian selisih dua himpunan dan dapat menentukan 

selisih dua himpunan. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui belajar secara mandiri dengan menggunkan modul, yang di 

dalamnya memuat kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapakan 

siswa dapat memahami pengertian irisan dua himpunan dan dapat 

menentukan irisan dua himpunan 

2. Melalui belajar secara mandiri dengan menggunkan modul, yang di 

dalamnya memuat kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapakan 

siswa dapat memahami pengertian gabungan dua himpunan dan dapat 

menentukan gabungan dua himpunan 

3. Melalui belajar secara mandiri dengan menggunkan modul, yang di 

dalamnya memuat kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapakan 

siswa dapat memahami pengertian komplemen suatu himpunan dan 

dapat menentukan komplemen suatu himpunan 

4. Melalui belajar secara mandiri dengan menggunkan modul, yang di 

dalamnya memuat kegiatan diskusi dan uji pemahaman diharapakan 

siswa dapat memahami pengertian selisih dua himpunan dan dapat 

menentukan selisih dua himpunan 

Karakter siswa yang di harapkan :  

1. Memiliki jiwa yang religious 

2. Memiliki jiwa bekerja keras 

3. Menumbuhkan rasa kerja sama 

4. Memiliki sikap kemandirian 

5. Menumbuhkan rasa ingin tahu 
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6. Memiliki sikap komunikatif, baik dengan guru maupun dengan sesama 

peserta didik 

E. Materi Pembelajaran  

1. Irisan Himpunan 

2. Gabungan Himpunan 

3. Komplemen Himpunan 

4. Selisih Himpunan 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : Demonstrasi guru, diskusi, belajar mandiri, dan pemberian tugas. 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 3 ( 2 x 40 menit ). 

No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Karakter 

1.  Pendahuluan  

 Membuka 

pelajaran dengan 

salam dan do’a. 

 Melakukan 

presensi siswa. 

 Menyampaikan 

prosedur 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

modul matematika 

dengan 

pendekatan CTL 

dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

 

 

5 

menit 

 

 

 

 Religius 

 Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 Apersepsi: 

Guru mengajak 

siswa untuk 

mengingat 

kembali apa yang 

dimaksud 

himpunan dan 

contoh himpunan 

yang ada di 

lingkungan sekitar.  

 Motivasi : dalam 

kehidupan sehari-

hari himpunan 

dapat digunakan 

untuk mengetahui 

apakah suatu 

himpunan 

mempunyai 

hubungan dengan 

himpunan yang 

lain. Misalkan 

himpunan warna 

rambu-rambu lalu 

lintas dan juga 

himpunan warna 

pelangi. 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 Guru 

memberikan 

pengantar materi  

himpunan 

mengenai irisan 

himpunan, 

gabungan 

himpunan, 

komplemen 

himpunan dan 

juga selisih 

himpunan.  

 Guru melihat dan 

memantau siswa 

yang sedang 

mempelajari 

materi himpunan 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 Siswa belajar 

secara mandiri 

dengan 

membaca modul 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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yang disajikan 

dalam modul 

yang ada di 

halaman 27 – 60. 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

yang ingin 

bertanya 

mengenai materi 

himpunan yang 

belum di pahami. 

 

 Elaborasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

membentuk  

kelompok untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan 

masalah yang ada 

di modul yaitu 

pada kegiatan 

diskusi yang di 

halaman 22. 

 Guru berkeliling 

melihat siswa 

yang sedang 

berdiskusi. 

 

 

 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk menuliskan 

hasil diskusi 

mereka ke papan 

tulis. 

 Guru dan siswa 

bersama-sama 

membahas hasil 

diskusi. 

 

pembelajaran 

yang ada di 

halaman 27 - 60 

 

 Bertanya kepada 

guru mengenai 

materi 

himpunan yang 

belum dipahami 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

membentuk 

kelompok 

diskusi yang 

terdiri dari 2 

sampai 4 siswa 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi 

untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ada di modul 

pada halaman 41 

dan 56 

 Siswa menulis 

hasil diskusinya 

di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 Bersama guru 

membahas hasil 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja sama 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja 

keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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 Guru melihat dan 

mengawasi siswa 

yang sedang 

mengerjakan uji 

pemahaman yang 

ada di modul 

pada halaman  

61 – 62 

. 

 Konfirmasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjaannya. 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

melakukan 

reflkesi diri 

setelah 

mempelajari 

hubungan antar 

himpunan dan 

juga operasi 

himpunan 

 Guru membantu 

siswa menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 Siswa 

mengerjakan uji 

pemahaman 

yang ada di 

modul pada 

halaman 61 – 62 

secara individu. 

 

 

 

 Siswa 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjannya. 

 

 Siswa melakukan 

refleksi diri 

dengan 

menjawab 

pertanyaan yang 

ada di modul 

pada halaman 63. 

 

 

 

 Menarik 

kesimpulan 

bersama guru 

mengenai materi 

himpunan yang 

telah dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

3 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Kemandirian. 

 Bekerja 

keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Penutup 

 Guru 

mengingatkan 

siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya yang 

ada di modul yaitu 

mengenai 

hubungan antar 

himpunan dan 

operasi himpunan. 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

salam dan doa. 

 

 Mendengarkan 

apa yang 

disampaikan 

guru. 

 

 

 

 Menjawab salam 

dan berdoa 

2 

menit 

 

 Rasa ingin tahu 

 Religius 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Mengajar yang di butuhkan 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Modul pembelajaran 

2. Sumber 

a. Marsigit. 2008. Matematika SMP Kelas VII. Jakarta : Yudistira. 

b. Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning 

Matematika  Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika 

SMP/MTs Kelas  VII.Jakarta. 

d. Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 

untuk SMP/MTs Kela VII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

Teknik  : tes 

Bentuk instrumen : tes tertulis 

Instrumen Penilaian : 

1. Budi dan Badu adalah siswa kelas VII SMP. Budi senang dengan 

pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan Kimia. Sedangkan Badu 

tidak senang dengan pelajaran apapun. 
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a. Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, 

tentukanlah anggota kedua himpunan itu! 

b. Jika pelajaran yang disenangi Budi di gabung dengan pelajaran yang 

disenangi Badu, apa yang kamu simpulkan? 

c. Pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? 

Pembahasan : 

Misal:  A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi. 

B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. 

a. Anggota kedua himpunan ini adalah: 

A = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

B adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu 

B = { } 

b. Pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang 

disenangi Badu, dilambangkan dengan A ∪ B 

A ∪ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∪ { } 

      = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

 Ternyata A ∪ B = A 

c. Pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu, dilambangkan 

dengan A ∩ B. 

A ∩ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∩ { } 

         = { } 

Maka pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu adalah 

tidak ada.  
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2. Di Desa Sabulan yang terletak di pulau Samosir terdapat 100 rumah 

tangga. Dari jumlah tersebut 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, 

35 rumah tangga memelihara ternak kambing, 45 rumah tangga 

memelihara ternak sapi, 15 rumah tangga memelihara ternak ayam dan 

ternak kambing, 5 rumah tangga memelihara ternak kambing dan ternak 

sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi. Jika 5 

rumah tangga memelihara ketiga ternak itu, selesaikanlah permasalahan 

berikut! 

a. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam? 

b. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak kambing? 

c. Berapa rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi? 

d. Berapa rumah tangga yang tidak memelihara ternak ketiga-tiganya? 

Pembahasan : 

a. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam. 

Banyak rumah tangga yang memelihara ayam = banyak rumah tangga 

yang hanya memelihara ayam + banyak rumah tangga yang memelihara 

ayam dan kambing + banyak rumah tangga yang memelihara ayam dan 

sapi + banyak rumah tangga yang memelihara ayam, kambing, dan sapi 

sekaligus. 

  Banyak rumah tangga yang memelihara ayam = n(B) + n(D)+ n(E)+ n(G) 

                        60 = n(B) + 15 + 20 + 5 

                  n(B) = 60 – 40 

          = 20 
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Maka banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam 

adalah 20 rumah tangga. 

b. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak kambing. 

Banyak rumah tangga yang memelihara kambing = banyak rumah tangga 

yang hanya memelihara kambing + banyak rumah tangga yang 

memelihara kambing dan ayam + banyak rumah tangga yang memelihara 

kambing dan sapi + banyak rumah tangga yang memelihara ayam, 

kambing, dan sapi sekaligus. 

  Banyak rumah tangga yang memelihara kambing = n(A) + n(D)+ n(F)+n(G) 

          35 = n(A) + 15 + 5 + 5 

       n(A) = 35 – 25 

               = 10 

c. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi. 

Banyak rumah tangga yang memelihara sapi = banyak rumah tangga 

yang hanya memelihara sapi + banyak rumah tangga yang memelihara 

sapi dan ayam + banyak rumah tangga yang memelihara sapi dan 

kambing + banyak rumah tangga yang memelihara ayam, kambing, dan 

sapi sekaligus. 

Banyak rumah tangga yang memelihara sapi = n(C) + n(E)+ n(F)+ n(G) 

          45 = n(C) + 20 + 5 + 5 

                    n(C) = 45 – 30 

             = 15 
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Maka banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi adalah 

15 rumah tangga. 

d. Banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak (ayam, 

kambing, sapi) 

Banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak = banyak 

rumah tangga desa Sabulan – banyak rumah tangga yang hanya 

memelihara ayam – banyak rumah tangga yang hanya memelihara 

kambing – banyak rumah tangga yang hanya memelihara sapi – banyak 

rumah tangga yang hanya memelihara ayam dan kambing – banyak 

rumah tangga yang hanya memelihara ayam dan sapi – banyak rumah 

tangga yang hanya memelihara kambing dan sapi – banyak rumah tangga 

yang memelihara ketiga-tiganya. 

n(H) = n(S) – n(A) – n(B) – n(C) + n(D) – n(E) – n(F) – n(G) 

n(H) = 100 – 10 – 20 – 15 – 15 – 20 – 5 – 5 

n(H) = 100 – 90 = 10 

Maka banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak (ayam, 

kambing, sapi) adalah 10 rumah tangga. 

2. Aturan pembagian kelas di sebuah SMP didasarkan pada hasil tes I dan 

tes II. Siswa yang lulus tes I dan tes II akan ditempatkan di kelas VII-A, 

siswa yang hanya lulus tes I ditempatkan di kelas VII-B, dan siswa yang 

hanya lulus tes II akan ditempatkan di kelas VII-C. Hasil tes 10 orang 

siswa ditunjukkan pada tabel berikut ! 
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No Nama Hasil Tes 

Tes I Tes II 

1 Toni Lulus Tidak Lulus 

2 Wati Tidak Lulus Lulus 

3 Budi Lulus Lulus 

4 Eka Lulus Lulus 

5 Boby Lulus Tidak Lulus 

6 Rudi Tidak Lulus Lulus 

7 Susan Lulus Lulus 

8 Tino Lulus Tidak Lulus 

9 Serli Lulus Lulus 

10 Nurhasanah Tidak Lulus Lulus 

 

Jika A adalah himpunan siswa yang lulus tes I dan B adalah himpunan 

siswa yang lulus tes II. 

a) Tentukanlah anggota himpunan A dan himpunan B! 

b) Tempatkanlah siswa berdasarkan kelas masing-masing! 

c) Gambarkanlah diagram venn himpunan A dan B! 

Pembahasan : 

a) Anggota himpunan A dan himpunan B. 

A = {Toni, Budi, Eka, Boby, Susan, Tino, Serli} 

B = {Wanti, Budi, Eka, Rudi, Susan, Serli, Nurhasanah} 

b) Pembagian kelas masing-masing siswa adalah: 

 Siswa yang ditempatkan di kelas VII-A yaitu siswa yang lulus 

tes I dan tes II. Dapat disebut bahwa siswa kelas VII-A adalah 

anggota himpunan A irisan himpunan B. 



 

198 

 

 Siswa yang ditempatkan di kelas VII-B adalah siswa yang hanya 

lulus tes I. Dapat disebut bahwa siswa kelas VII-B adalah 

anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. 

 Siswa yang ditempatkan di kelas VII-C adalah siswa yang hanya 

lulus tes II. Dapat disebut bahwa siswa kelas VII-C adalah 

anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. 

 Dengan demikian, himpunan siswa ketiga kelas itu adalah: 

Kelas VII-A = {Budi, Eka, Susan, Serli} 

Kelas VII-B = {Toni, Boby, Tino} 

Kelas VII-C = {Wanti, Rudi, Nurhasanah} 

c) Diagram venn himpunan A dan B ditunjukkan pada gambar berikut. 

                      

Pedoman Penskoran : 

a. Jumlah skor maksimal : 10 

b. Nilai maksimal : 100 

Mengetahui,      Yogyakarta, Maret 2014 

Guru mata Pelajaran      Peneliti 

(..............................................)       Orina Cindy Astuti 

NIP.            NIM. 10600002 
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RANCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 1 Gamping 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Jumlah Pertemuan  : 1 x Pertemuan  

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 

masalah. 

B. Kompetensi Dasar  

4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. 

C. Indikator 

3. Memahami pengertian diagram venn 

4. Membaca operasi himpunan dengan diagram venn 

5. Menyajikan operasi himpunan dengan diagram venn 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan modul 

diharapkan siswa dapat memahami pengertian diagram venn 

2. Melalui pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan modul, 

yang di dalamnya terdapat kegiatan diskusi dan uji pemahamanan  
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diharapkan siswa dapat membaca operasi himpunan dengan diagram 

venn 

3. Melalui pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan modul, 

yang di dalamnya terdapat kegiatan diskusi dan uji pemahamanan 

diharapkan siswa dapat menyajikan operasi himpunan dengan diagram 

venn 

Karakter siswa yang di harapkan :  

1. Memiliki jiwa yang religius 

2. Memiliki jiwa bekerja keras 

3. Menumbuhkan rasa kerja sama 

4. Memiliki sikap kemandirian 

5. Menumbuhkan rasa ingin tahu 

6. Memiliki sikap komunikatif, baik dengan guru maupun dengan sesama 

peserta didik 

E. Materi Pembelajaran  

Diagram venn 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : Demonstrasi guru, diskusi, belajar mandiri, dan pemberian tugas. 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 4 ( 2 x 40 menit  
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No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu Karakter 

1.  Pendahuluan  

 Membuka 

pelajaran dengan 

salam dan do’a. 

 Melakukan 

presensi siswa. 

 Menyampaikan 

prosedur 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

modul matematika 

dengan 

pendekatan CTL 

dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

 

 Apersepsi: 

Guru mengajak 

siswa untuk 

mengingat 

kembali apa yang 

dimaksud 

himpunan bagian, 

himpunan semesta 

dan juga himpunan 

kosong.  

 Motivasi : dalam 

kehidupan sehari-

hari diagram venn 

dapat digunakan 

untuk menghitung 

atau mengetahui 

apakah suatu 

himpunan di kelas 

mempunyai 

operasi himpunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

dan menjawab 

pertanyaan  guru 

 

 

 

5 

menit 

 

 

 Religius 

 Rasa ingin 

tahu 
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2.  Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 Guru 

memberikan 

pengantar materi  

himpunan 

mengenai 

diagram venn 

yang ada di 

modul pada 

halaman 65. 

 Guru melihat dan 

memantau siswa 

yang sedang 

mempelajari 

materi diagram 

venn yang 

disajikan dalam 

modul yang ada 

di halaman 65 – 

71. 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

yang ingin 

bertanya 

mengenai materi 

himpunan yang 

belum di pahami. 

 

 Elaborasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

membentuk  

kelompok untuk 

berdiskusi 

bagaimana 

membaca 

diagram venn 

yang terdapat di 

modul pada 

halaman 68 

 

 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

guru 

 

 

 

 

 Siswa belajar 

secara mandiri 

dengan 

membaca modul 

pembelajaran 

yang ada di 

halaman 65 – 

71. 

 

 

 Bertanya kepada 

guru mengenai 

materi 

himpunan yang 

belum dipahami 

 

 

 

 

 

 Siswa 

membentuk 

kelompok 

diskusi yang 

terdiri dari 2 

sampai 4 siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja sama 

 Rasa ingin 

tahu 

 Bekerja 

keras 

 Kemandirian 

 Komunikatif 
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 Guru berkeliling 

melihat siswa 

yang sedang 

berdiskusi. 

 

 

 

 

 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk menuliskan 

hasil diskusi 

mereka ke papan 

tulis. 

 Guru dan siswa 

bersama-sama 

membahas hasil 

diskusi. 

 

 Guru melihat dan 

mengawasi siswa 

yang sedang 

mengerjakan uji 

pemahaman yang 

ada di modul 

pada halaman  

71 – 72 

. 

 Konfirmasi 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjaannya. 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

melakukan 

reflkesi diri 

setelah diagram 

venn 

 

 

 

 Siswa berdiskusi 

untuk 

menentukan 

bagaimana cara 

membaca 

diagram venn 

yang terdapat di 

modul pada 

halaman 68 

 Siswa menulis 

hasil diskusinya 

di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 Bersama guru 

membahas hasil 

diskusi 

 

 

 Siswa 

mengerjakan uji 

pemahaman 

yang ada di 

modul pada 

halaman 71 – 72 

secara individu. 

 

 

 

 Siswa 

mengumpulkan 

hasil 

pekerjannya. 

 

 Siswa melakukan 

refleksi diri 

dengan 

menjawab 

pertanyaan yang 

ada di modul 

pada halaman 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasa ingin 

tahu 

 Kemandirian. 

 Bekerja 

keras. 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Mengajar yang di butuhkan 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. Modul pembelajaran 

2. Sumber 

a. Marsigit. 2008. Matematika SMP Kelas VII. Jakarta : Yudistira. 

b. Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning 

Matematika  Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Matematika 

SMP/MTs Kelas  VII.Jakarta. 

 Guru membantu 

siswa menarik 

kesimpulan dari 

materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 Menarik 

kesimpulan 

bersama guru 

mengenai materi 

himpunan yang 

telah dipelajari 

3.  Penutup 

 Guru memberikan 

keimpulan di akhir 

pertemuan 

mengenai materi 

himpunan. 

 Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

salam dan doa. 

 

 Mendengarkan 

apa yang 

disampaikan 

guru. 

 Menjawab salam 

dan berdoa 

2 

menit 

 

 Religius 
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d. Nuharini, Dewi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 

untuk SMP/MTs Kela VII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

Teknik  : tes 

Bentuk instrumen : tes tertulis 

Instrumen Penilaian : 

1. Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar 

bermain tenis, 23 siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar 

keduaduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, 

kemudian tentukan banyaknya siswa 

a. yang hanya gemar bermain tenis; 

b. yang hanya gemar bermain sepak bola; 

c. yang tidak gemar kedua-duanya. 

Pembahasan : 

Dalam menentukan banyaknya anggota masing-masing himpunan pada 

diagram Venn, tentukan terlebih dahulu banyaknya anggota yang gemar 

bermain tenis dan sepak bola, yaitu 11 siswa. Diagram Venn-nya seperti 

gambar berikut. 
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a. Banyak siswa yang hanya gemar tenis = 24 – 11 = 13 siswa 

b.  Banyak siswa yang hanya gemar sepak bola = 23 – 11 = 12 siswa 

c. Banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya = 40 – 13 – 11 – 12  

    = 4 siswa 

2. Dari sekelompok anak, diperoleh data 23 orang suka makan bakso dan 

mi ayam, 45 orang suka makan bakso, 34 orang suka makan mi ayam, 

dan 6 orang tidak suka kedua-duanya. 

a.  Gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. 

b. Tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. 

Pembahasan : 

a. Dalam menentukan banyak anak dalam kelompok tersebut, tuliskan 

terlebih dahulu banyak anak yang suka makan bakso dan mi ayam, 

serta banyak anak yang tidak suka keduanya pada diagram Venn. 

Kemudian, tentukan banyak anggota masng-masing. 

Diagram Venn-nya sebagai berikut 

 

b. Dari diagram Venn, tampak bahwa banyak anak dalam  

kelompok tersebut = 22 + 23 + 11 + 6 

             = 62 anak. 
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Pedoman Penskoran : 

a. Jumlah skor maksimal : 10 

b. Nilai maksimal : 100 

 

 

 

Mengetahui,      Yogyakarta, Maret 2014 

Guru mata Pelajaran      Peneliti 

 

(...............................................)       Orina Cindy Astuti 

NIP.           NIM. 10600002 
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODUL  

DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN GURU) 

Petunjuk Pengisisan: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

3. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-1 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru melakukan presensi siswa   

3 Guru menyampaikan prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan modul matematika 

dengan pendekatan CTL dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

  

4 Guru menyampaikan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa apa yang siswa tahu 

mengenai himpunan. Kemudian meminta 

siswa untuk menyebutkan contoh himpunan 

yang ada di sekitar mereka.  

  

5 Guru memberikan motivasi kepada sisiwa 

dalam kehidupan sehari-hari himpunan dapat 

digunakan untuk mengelompokkan benda-

benda yang ada di sekitar kita. Misal di dalam 

supermarket terdapat berbagai macam 

kelompok-kelompok benda. 

  

6 Guru memberikan pengantar mengenai pokok   

Lampiran 2.3 
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bahasan himpunan yang ada di modul 

matematika dengan pendekatan CTL pada 

halaman 2. 

7 Guru melihat dan memantau siswa yang 

sedang mempelajari materi himpunan yang 

disajikan dalam modul yang ada di halaman 3 

– 12. 

  

8 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya mengenai materi 

himpunan yang belum di pahami. 

  

9 Guru menyuruh siswa untuk membentuk  

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang ada di modul yaitu pada 

kegiatan diskusi yang di halaman 13. 

  

10 Guru berkeliling melihat siswa yang sedang 

berdiskusi. 

  

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan hasil diskusi mereka ke 

papan 

  

12 Guru dan siswa bersama-sama membahas 

hasil diskusi. 

  

13 Guru melihat dan mengawasi siswa yang 

sedang mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di modul pada halaman  

14- 15. 

  

14 Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

  

15 Guru menyuruh siswa untuk melakukan 

reflkesi diri setelah mempelajari materi 

himpunan 

  

16 Guru membantu siswa menarik kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari. 

  

17 Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya yang ada di modul yaitu 

mengenai himpunan kosong, himpunan 

semesta dan juga himpunan bagian. 

  

18 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan 

doa. 

  

 

 

        Observer 

 

       ........................................... 

       NIM :  
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN SISWA 

 

Petunjuk Pengisisan: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

3. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-1 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Siswa memperhatikan dan menjawab 

pertanyaan  guru 

  

2 Siswa belajar secara mandiri dengan 

membaca modul pembelajaran yang ada di 

halaman 3 – 12. 

  

3 Siswa belajar secara mandiri dengan 

membaca modul pembelajaran yang ada di 

halaman 3 – 12..  

  

4 Siswa bertanya kepada guru mengenai materi 

himpunan yang belum dipahami 

  

5 Siswa membentuk kelompok diskusi yang 

terdiri dari 2 sampai 4 siswa 

  

6 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada di modul pada halaman 13. 

  

7 Siswa menulis hasil diskusinya di papan tulis   

8 Bersama guru membahas hasil diskusi.   

9 Siswa mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di mdoul pada halaman 14 -15 secara individu 

  

10 Siswa mengumpulkan hasil pekerjannya   
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11 Siswa melakukan refleksi diri dengan 

menjawab pertanyaan yang ada di modul pada 

halaman 14 

  

12 Siswa menarik kesimpulan bersama guru 

mengenai materi himpunan yang telah 

dipelajari 

  

13 Siswa mendengarkan apa yang disampaikan 

guru. 

  

14 Siswa ,menjawab salam dan berdoa   

         

 

  

 Observer 

 

 

 

 .......................................... 

NIM : 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN GURU) 

Petunjuk Pengisisan: 

4. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

5. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

6. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-2 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru melakukan presensi siswa   

3 Guru menyampaikan prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan modul matematika 

dengan pendekatan CTL dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

  

4 Guru menyampaikan apersepsi dengan 

mengajak siswa untuk mengingat kembali apa 

yang dimaksud himpunan dan contoh 

himpunan yang ada di lingkungan sekitar.  

  

5 Guru memberikan motivasi kepada sisiwa 

dalam kehidupan sehari-hari himpunan dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah suatu 

himpunan mempunyai hubungan dengan 

himpunan yang lain. Misalkan himpunan 

warna rambu-rambu lalu lintas dan juga 

himpunan warna pelangi.. 

  

6 Guru memberikan pengantar mengenai pokok 

bahasan himpunan mengenai himpunan 

bagian, himpunan semesta dan juga himpunan 

kososng yang ada di modul pada halaman 17, 

18 dan 23. 

  

7 Guru melihat dan memantau siswa yang   
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sedang mempelajari materi himpunan yang 

disajikan dalam modul yang ada di halaman 

17 – 23 

8 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya mengenai materi 

himpunan yang belum di pahami. 

  

9 Guru menyuruh siswa untuk membentuk  

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang ada di modul yaitu pada 

kegiatan diskusi yang di halaman 22. 

  

10 Guru berkeliling melihat siswa yang sedang 

berdiskusi. 

  

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan hasil diskusi mereka ke 

papan tulis 

  

12 Guru dan siswa bersama-sama membahas 

hasil diskusi. 

  

13 Guru melihat dan mengawasi siswa yang 

sedang mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di modul pada halaman 24 - 25. 

  

14 Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

  

15 Guru menyuruh siswa untuk melakukan 

reflkesi diri setelah mempelajari materi 

himpunan bagian, himpunan semesta dan 

himpunan kosong. 

  

16 Guru membantu siswa menarik kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari. 

  

17 Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya yang ada di modul yaitu 

mengenai hubungan antar himpunan dan 

operasi himpunan. 

  

18 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan 

doa. 

  

 

 

        Observer 

 

       ........................................... 

       NIM :  
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN SISWA 

Petunjuk Pengisisan: 

4. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

5. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

6. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-2 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Siswa memperhatikan dan menjawab 

pertanyaan  guru 

  

2 Siswa belajar secara mandiri dengan 

membaca modul pembelajaran yang ada di 

halaman 17 – 23. 

  

3 Siswa bertanya kepada guru mengenai materi 

himpunan yang belum dipahami 

  

4 Siswa membentuk kelompok diskusi yang 

terdiri dari 2 sampai 4 siswa 

  

5 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada di modul pada halaman 22. 

  

6 Siswa menulis hasil diskusinya di papan tulis   

7 Bersama guru membahas hasil diskusi.   

8 Siswa mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di mdoul pada halaman 24 -25 secara individu 

  

9 Siswa mengumpulkan hasil pekerjannya   

10 Siswa melakukan refleksi diri dengan   



 

215 

 

menjawab pertanyaan yang ada di modul pada 

halaman 25 

11 Siswa menarik kesimpulan bersama guru 

mengenai materi himpunan yang telah 

dipelajari 

  

12 Siswa mendengarkan apa yang disampaikan 

guru. 

  

13 Siswa menjawab salam dan berdoa   

          

 Observer 

 

 

 

 .......................................... 

NIM : 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN GURU) 

Petunjuk Pengisisan: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk setiap 

aspek kegiatan yang diamati. 

3. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-3 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru melakukan presensi siswa   

3 Guru menyampaikan prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan modul matematika 

dengan pendekatan CTL dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

  

4 Guru menyampaikan apersepsi dengan 

mengajak untuk mengingat kembali apa yang 

dimaksud himpunan dan contoh himpunan 

yang ada di lingkungan sekitar  

  

5 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari 

himpunan dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah suatu himpunan mempunyai 

hubungan dengan himpunan yang lain. 

Misalkan himpunan warna rambu-rambu lalu 

lintas dan juga himpunan warna pelangi. 

  

6 Guru memberikan pengantar materi  

himpunan mengenai irisan himpunan, 

gabungan himpunan, komplemen himpunan 

dan juga selisih himpunan.  

  

7 Guru melihat dan memantau siswa yang 

sedang mempelajari materi himpunan yang 
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disajikan dalam modul yang ada di halaman 

27 – 60. 

8 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya mengenai materi 

himpunan yang belum di pahami. 

  

9 Guru menyuruh siswa untuk membentuk  

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang ada di modul yaitu pada 

kegiatan diskusi yang di halaman 22. 

  

10 Guru berkeliling melihat siswa yang sedang 

berdiskusi. 

  

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan hasil diskusi mereka ke 

papan 

  

12 Guru dan siswa bersama-sama membahas 

hasil diskusi. 

  

13 Guru melihat dan mengawasi siswa yang 

sedang mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di modul pada halaman  

61-62. 

  

14 Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

  

15 Guru menyuruh siswa untuk melakukan 

reflkesi diri setelah mempelajari materi 

himpunan 

  

16 Guru membantu siswa menarik kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari. 

  

17 Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya yang ada di modul yaitu 

mengenai diagram venn 

  

18 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan 

doa. 

  

 

        Observer 

 

       ........................................... 

       NIM :  
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN SISWA 

Petunjuk Pengisisan: 

4. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini 

berdasarkan pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

5. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

6. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-3 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Siswa memperhatikan dan menjawab 

pertanyaan  guru 

  

2 Siswa belajar secara mandiri dengan 

membaca modul pembelajaran yang ada di 

halaman 27-60. 

  

3 Siswa bertanya kepada guru mengenai materi 

himpunan yang belum dipahami 

  

4 Siswa membentuk kelompok diskusi yang 

terdiri dari 2 sampai 4 siswa 

  

5 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada di modul pada halaman 41 

dan 56. 

  

6 Siswa menulis hasil diskusinya di papan tulis   

7 Bersama guru membahas hasil diskusi.   

8 Siswa mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di mdoul pada halaman 61-62 secara individu 

  

9 Siswa mengumpulkan hasil pekerjannya   
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10 Siswa melakukan refleksi diri dengan 

menjawab pertanyaan yang ada di modul pada 

halaman 63 

  

12 Siswa menarik kesimpulan bersama guru 

mengenai materi himpunan yang telah 

dipelajari 

  

13 Siswa mendengarkan apa yang disampaikan 

guru. 

  

14 Siswa ,menjawab salam dan berdoa   

          

 Observer 

 

 

 

 .......................................... 

NIM : 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN GURU) 

Petunjuk Pengisisan: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

3. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-4 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

do’a 

  

2 Guru melakukan presensi siswa   

3 Guru menyampaikan prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan modul matematika 

dengan pendekatan CTL dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

  

4 Guru menyampaikan apersepsi dengan 

mengajak siswa untuk mengingat kembali apa 

yang dimaksud himpunan bagian, himpunan 

semesta dan juga himpunan kosong.  

  

5 Guru memberikan motivasi kepada sisiwa 

dalam kehidupan sehari-hari himpunan 

diagram venn dapat digunakan untuk 

menghitung atau mengetahui apakah suatu 

himpunan di kelas mempunyai operasi 

himpunan  

  

6 Guru memberikan pengantar mengenai pokok 

bahasan himpunan mengenai diagram venn 

pada halaman 65 

  

7 Guru melihat dan memantau siswa yang 

sedang mempelajari materi diagram venn 

yang disajikan dalam modul yang ada di 

halaman 65-71 
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8 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang ingin bertanya mengenai materi 

himpunan yang belum di pahami. 

  

9 Guru menyuruh siswa untuk membentuk  

kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang ada di modul yaitu pada 

kegiatan diskusi yang di halaman 68. 

  

10 Guru berkeliling melihat siswa yang sedang 

berdiskusi. 

  

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan hasil diskusi mereka ke 

papan tulis 

  

12 Guru dan siswa bersama-sama membahas 

hasil diskusi. 

  

13 Guru melihat dan mengawasi siswa yang 

sedang mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di modul pada halaman 71-72. 

  

14 Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

  

15 Guru menyuruh siswa untuk melakukan 

reflkesi diri setelah mempelajari materi 

diagram venn pada halaman 72 

  

16 Guru membantu siswa menarik kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari. 

  

17 Guru memberikan keimpulan di akhir 

pertemuan mengenai materi himpunan. 

  

18 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan 

doa. 

  

 

 

        Observer 

 

       ........................................... 

       NIM :  
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL  

PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN  

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

(KEGIATAN SISWA 

Petunjuk Pengisisan: 

4. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

5. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk 

setiap aspek kegiatan yang diamati. 

6. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. 

=== Selamat Mengerjakan === 

 Pertemuan-4 

No Kegiatan guru yang diamati Realisasi 

Ya Tidak 

1 Siswa memperhatikan dan menjawab 

pertanyaan  guru 

  

2 Siswa belajar secara mandiri dengan 

membaca modul pembelajaran yang ada di 

halaman 65-71 

  

3 Siswa bertanya kepada guru mengenai materi 

himpunan yang belum dipahami 

  

4 Siswa membentuk kelompok diskusi yang 

terdiri dari 2 sampai 4 siswa 

  

5 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada di modul pada halaman 68 

  

6 Siswa menulis hasil diskusinya di papan tulis   

7 Bersama guru membahas hasil diskusi.   

8 Siswa mengerjakan uji pemahaman yang ada 

di mdoul pada halaman 71-72 secara individu 

  

9 Siswa mengumpulkan hasil pekerjannya   

10 Siswa melakukan refleksi diri dengan   
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menjawab pertanyaan yang ada di modul pada 

halaman 72 

11 Siswa menarik kesimpulan bersama guru 

mengenai materi himpunan yang telah 

dipelajari 

  

12 Siswa mendengarkan apa yang disampaikan 

guru. 

  

13 Siswa menjawab salam dan berdoa   

          

 Observer 

 

 

 

 .......................................... 

NIM : 
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Lampiran III Data dan Hasil Penelitian 

Lampiran 3.1 Data Hasil Studi Pendahuluan  

Lampiran 2.2 Hasil Validasi Instrumen Penilaian Modul 

Lampiran 3.3 Hasil Validasi Angket Respon Siswa 

Lampiran 3.4 Hasil Pretest-Postest 

Lampiran 3.5 Data dan Analisis Penilaian Kualitas Modul 

Lampiran 3.6 Data dan Analisis Angket Respon Siswa 

Lampiran 3.7 Data dan Analisis Pretest-Postest 

Lampiran 3.8 Hasil Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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HASIL ANALISIS KURIKULUM, ANALISIS MATERI, ANALISIS 

SITUASI DAN WAWANCARA GURU UNTUK MENGEMBANGKAN 

MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL 

 

1. Hasil Analisis Kurikulum dan Materi 

Analisis kurikulum digunakan sebagai dasar pengembangan modul 

matematika dengan pendekaatan CTL. Kurikulum yang dipakai yaitu 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Langkah 

pertama yaitu memilih materi matematika yang dapat disampaikan melalui 

modul cetak. Materi yang dipilih untuk mengembangkan modul dengan 

pndekatan CTL adalah himpunan. Selanjutnya menentukan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi yang dipilih yaitu 

standar kompetensi 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. Sementara itu kompetensi dasar yang dipilih 

yaitu kompetensi dasar 4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, 

serta peyajiannya, 4.2 Memahami konsep himpunan bagian dan 4.3 

Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan      

komplemen pada himpunan. Setelah memilih materi, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar kemudian dikembangkan modul dengan pendekatan 

CTL sesuai kurikulum matematika SMP/MTs. 

 

 

Lampiran 3.1 
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2. Analisis Situasi 

Analisis situasi dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa sebagai 

sebagai subjek penelitian. Analisis situasi dilakukan dengan melakukan  

observasi pembelajaran matematika dan juga wawancara terhadap siswa. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan proses pembelajaran di dalam 

kelas cenderung monoton, yaitu proses pembelajaran didominasi oleh guru. 

Selain itu sumber belajar yang digunakan terbatas hanya dengan 

menggunakan buku paket yang di pinjam dari perpustakaan dan juga LKS 

sebagai sumber belajar pelengkap untuk latihan soal. Berdasarkan 

wawancara terhadap siswa, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran 

seringkali hanya didominasi oleh guru, dan tanpa menggunakan sumber 

belajar lain selain buku paket dan LKS. Bahkan, menurut siswa proses 

pembelajaran tidak pernah menggunakan media untuk proses pembelajaran. 

3. Hasil Wawancara Guru 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada guru SMP 

Muhammadiyah 1 Gamping. Wawancara dilakukan utuk mendapatkan 

informasi terkait proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru matematika di SMP Muhammadiyah 1 Gamping, guru masih 

menggunakan buku paket sekolah sebagai bahan ajar utama dan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar pelengkap. Kenyataan yang terjadi 

kebanyakan siswa malas dan bosan membaca buku paket karena terlalu 

banyak materi. Bahkan sebagian besar siswa hanya membuka buku paket 

matematika jika di suruh  oleh gurunya. Selain itu, pada saat pembelajaran 
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matematika siswa cenderung pasif.  Siswa akan mengerjakan sesuatu jika 

diperintah oleh gurunya saja. 
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HASIL PRETEST-POSTTTES 

 UNTUK MENGETAHUI PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

 

No. 

 

Nama 

Hasil 

Pretest Postest 

1. Adinda Saputri 40 62 

2. Anisa Rahmawati 25 70 

3. Berti Wulandari 75 75 

4. Burhanudin 32 72 

5. Candra Cahyaningtyas 25 40 

6. Cyntia Rahmayanti 64 70 

7. David Nugroho 46 46 

8. Dwi Iryanta Prihartana 45 50 

9. Dwi Septiana 56 62 

10. Erika Dewi Saputri 42 62 

11. Erpik Febrianto 64 67 

12. Galang Tri Wijaya 62 80 

13. Gelar Pinasti 56 70 

14. Geativani Eka Pradana 54 56 

15. Gilang Mujiyanto 72 72 

16. Indah Sariyani 64 65 

17. Irvan Apriansyah 26 39 

18. Joko Budi Santoso 59 65 

19. Malinda Agnes Febiati 65 70 

20. M.Bagus Andhika 51 56 

21. Muhammad Fawzan. F 16 72 

22. Muhammad Toha.S 32 65 

23. M.Zulfan Surya 28 54 

24. Niko Saputra 37 37 

25. Niken Amalia. N 34 47 

  Hasil 

Lampiran 3.4 
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No. Nama Pretest Postest 

26. Nursepty.M 35 45 

27. Puthry Anggita 59 60 

28. Putri Astuti 44 70 

29. Rani Susilawati 40 65 

30. Resa Fitriana 32 65 

31. Ridwan Azis 24 27 

32. Rifqi P.Y.P 41 79 

33. Sinta Trisnawati 60 60 

34. Vita Aris Setyaningrum 55 77 

35. Zaki Abilawa Sukma 45 70 
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DATA HASIL PENILAIAN KUALITAS MODUL 

DARI SEGI KELAYAKAN ISI 

 

Aspek Penilaian 

 

Kriteria 

Penilai  

∑ Skor 

 

∑ Per Aspek 

Rata-

rata 1 2 

 

 

 

Kualitas Isi 

1 4 4 8  

 

47 

 

 

23,5 

2 4 3 7 

3 3 3 6 

4 4 3 7 

5 4 2 6 

6 3 3 6 

7 4 3 7 

 

Ketepatan 

Cakupan 

8 4 4 8  

29 

 

14,75 9 3 4 7 

10 4 3 7 

11 4 3 7 

 

 

 

Kekontekstualan 

12 4 3 7  

 

 

43 

 

 

 

21,5 

13 4 1 5 

14 4 2 6 

15 4 2 6 

16 4 3 7 

17 4 2 6 

18 4 2 6 

 

 

Pemahaman 

Konsep 

19 4 3 7  

 

 

47 

 

 

 

23,5 

20 3 3 6 

21 4 3 7 

22 4 3 7 

23 3 3 6 

24 4 3 7 

25 4 3 7 

 

 

Lampiran 3.5 
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Aspek Penilaian 

 

Kriteria 

Penilai  

∑ Skor 

 

∑ Per 

Aspek 

Rata-

rata 1 2 

 

Bahasa 26 4 3 7  

21 

 

10,5 27 4 3 7 

28 4 3 7 

Ilustrasi (gambar, 

tabel, peta konsep) 

29 4 2 6  

17 

 

8.5 30 4 2 6 

31 4 1 5 

 

Evaluasi 

32 4 3 7  

27 

 

13,5 33 4 3 7 

34 4 3 7 

35 3 3 6 

Jumlah Skor 134 97 231 231 115,75 

Skor rata-rata 115,75 
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ANALISIS PERHITUNGAN KUALITAS MODUL  

DARI SEGI KELAYAKAN ISI 

A. Kriteria Kualitas 

Data penilaian yang berupa data kualitatif diubah menjadi data 

kuantitatif dengan menentukan nilai rata-ratanya. Setelah itu diubah menjadi 

nilai kualitatif yang mencerminkan kualitas modul sesuai dengan kriteria 

kategori penilaian ideal sebagai berikut  

No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. X > ii SBM 5,1   Sangat Baik 

2. 
iiii SBMXSBM 5,1.5,0   Baik 

3. 
iiii SBMXSBM 5,0.5,0   Cukup 

4. 
iiii SBMXSBM 5,0.5,1   Kurang 

5. 
ii SBMX 5,1  Sangat Kurang 

 

Keterangan : 

X    = Skor rata-rata 

iM    = 
2

1
(Skor tertinggi ideal- skor terendah ideal) 

iSB    = 
6

1
(Skor tertinggi ideal-skor terendah ideal) 

Skor tertinggi ideal =∑ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor terendah ideal =∑ butir kriteria x skor terendah 

Hasil presentase kriteria kategori penilaian ideal dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

No Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 %80P  Sangat baik 

2 %80%67,66  P  Baik 

3 %67,66%33,53  P  Cukup 

4 %33,53%40  P  Kurang 

5 %40P  Sangat Kurang 
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Presentase keidealan )(P =  

 

B. Perhitungan Kualitas Modul dengan Pendekatan CTL untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 

1. Komponen Kualitas Isi 

a. Jumlah indikator = 7 

b. Skor tertinggi ideal = 7 x 4 = 28 

c. Skor terendah ideal = 7 x 1 = 7 

d. iM  = 
2

1
x (28 + 7 ) = 17,5 

e. iSB  =  
6

1
x (28 - 7) = 3, 5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kualitas Isi 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 75,22X  Sangat Baik 

2. 75,2225,19  X  Baik 

3. 25,1975,15  X  Cukup 

4. 75,1525,12  X  Kurang 

5. 25,12X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen kualitas isi = 23,5 

Presentase keidealan = %9,83%100
28

5,23
x  

Sehingga komponen kelayakan isi termasuk dalam kategori sangat 

baik dengan persentase 83,9% 

2. Komponen Ketepatan Cakupan 

a. Jumlah indikator = 4 

b. Skor tertinggi ideal = 4 x 4 = 16 

c. Skor terendah ideal = 4 x 1 = 7 

d. iM  = 
2

1
x (16 + 4) = 10 
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e. iSB  =  
6

1
x (16 - 4) = 2 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Ketepatan Cakupan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 13X  Sangat Baik 

2. 1311  X  Baik 

3. 119  X  Cukup 

4. 97  X  Kurang 

5. 7X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen ketepatan cakupan = 14,75 

Presentase keidealan = %1,92%100
16

75,14
x  

Sehingga komponen ketepatan cakupan termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 92,1 % 

3. Komponen Kekontekstualan 

a. Jumlah indikator = 7 

b. Skor tertinggi ideal = 7 x 4 = 28 

c. Skor terendah ideal = 7 x 1 = 7 

d. iM  = 
2

1
x (28 + 7 ) = 17,5 

e. iSB  =  
6

1
x (28 - 7) = 3, 5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kekontekstualan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 5,22X  Sangat Baik 

2. 5,2225,19  X  Baik 

3. 25,1975,15  X  Cukup 

4. 75,1525,12  X  Kurang 

5. 25,12X  Sangat Kurang 
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Penilaian rata-rata dari komponen kekontekstualan = 21,5 

Presentase keidealan = %7,76%100
28

5,21
x  

Sehingga komponen kekontekstualan termasuk dalam kategori baik 

dengan persentase 76,7% 

4. Komponen Pemahaman Konsep 

a. Jumlah indikator = 7 

b. Skor tertinggi ideal = 7 x 4 = 28 

c. Skor terendah ideal = 7 x 1 = 7 

d. iM  = 
2

1
x (28 + 7 ) = 17,5 

e. iSB  =  
6

1
x (28 - 7) = 3, 5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Pemahaman Konsep 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 5,22X  Sangat Baik 

2. 5,2225,19  X  Baik 

3. 25,1975,15  X  Cukup 

4. 75,1525,12  X  Kurang 

5. 25,12X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen pemahaman konsep = 23,5 

Presentase keidealan = %9,83%100
28

5,23
x  

Sehingga komponen pemahaman konsep termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 83,9 %. 

5. Komponen Kebahasaan 

a. Jumlah indikator = 3 

b. Skor tertinggi ideal = 3 x 4 = 12 

c. Skor terendah ideal = 3 x 1 = 3 
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d. iM  = 
2

1
x (12+ 3 ) = 15 

e. iSB  =  
6

1
x (12 - 3) = 9 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kebahasaan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 5,28X  Sangat Baik 

2. 5,285,19  X  Baik 

3. 5,195,10  X  Cukup 

4. 5,105,1  X  Kurang 

5. 5,1X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen Kebahasaan = 10,5 

Presentase keidealan = %5,87%100
12

5,10
x  

Sehingga komponen kebahasaan termasuk dalam kategori cukup 

dengan persentase 87,5%. 

6. Komponen Ilustrasi (gambar, tabel, peta) 

a. Jumlah indikator = 3 

b. Skor tertinggi ideal = 3 x 4 = 12 

c. Skor terendah ideal = 3 x 1 = 3 

d. iM  = 
2

1
x (12 + 3 ) = 7,5 

e. iSB  =  
6

1
x (12 - 3) = 1,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Ilustrasi 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 75,9X  Sangat Baik 

2. 75,925,8  X  Baik 

3. 25,875,6  X  Cukup 

4. 75,625,5  X  Kurang 

5. 25,5X  Sangat Kurang 



266 

 

 

 

Penilaian rata-rata dari komponen ilustrasi = 8,5 

Presentase keidealan = %8,70%100
12

5,8
x  

Sehingga komponen ilustrasi termasuk dalam kategori baik dengan 

persentase 70,8%. 

7. Komponen Evaluasi 

a. Jumlah indikator = 4 

b. Skor tertinggi ideal = 74x 4 = 16 

c. Skor terendah ideal = 4 x 1 = 4 

d. iM    = 
2

1
x (16 + 4) = 10 

e. iSB    =  
6

1
x (16 - 4) = 2 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kualitas Isi 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 13X  Sangat Baik 

2. 1311  X  Baik 

3. 119  X  Cukup 

4. 97  X  Kurang 

5. 7X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen evaluasi = 13,5 

Presentase keidealan = %3,84%100
16

5,13
x  

Sehingga komponen ilustrasi termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 84,3%. 

8. Komponen Keseluruhan 

a. Jumlah indikator = 35 

b. Skor tertinggi ideal = 35 x 4 = 140 

c. Skor terendah ideal = 35x 1 = 35 
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d. iM  = 
2

1
x (140 + 35) = 87,5 

e. iSB  =  
6

1
x (140 - 35) = 17,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Keseluruhan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 75,113X  Sangat Baik 

2. 75,11325,96  X  Baik 

3. 25,9675.78  X  Cukup 

4. 75,7825,61  X  Kurang 

5. 25,61X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen keseluruhan = 115,75 

Presentase keidealan = %6,82%100
140

75,115
x  

Sehingga modul matematika dengan pendekatan CTL dari segi 

kelayakan isi termasuk dalam kategori sangat baik dengan presentase 

keidealan 82.6%. 
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DATA HASIL PENILAIAN KUALITAS MODUL 

DARI SEGI PENAMPILAN DAN KEBAHASAAN  

 

Aspek Penilaian Kriteria Penilai ∑ Skor ∑ Per 

Aspek 

Rata-rata 

1 2 

Format 1 4 3 7  

20 

 

10 2 4 2 6 

3 4 3 7 

Organisasi 4 4 3 7  

 

34 

 

 

17 

5 4 4 8 

6 4 2 6 

7 3 3 6 

8 4 3 7 

Daya tarik 9 3 2 5  

 

24 

 

 

12 

10 4 2 6 

11 4 3 7 

12 4 2 6 

Ukuran huruf 13 4 4 8  

20 

 

10 14 4 2 6 

15 3 3 6 

Bahasa 16 4 2 6  

 

26 

 

 

13 

17 4 3 7 

18 4 3 7 

19 4 2 6 

Konsistensi 20 4 1 5  

11 

 

5,5 21 4 2 6 

Jumlah Skor 81 54 135 135 67,5 

Rata-rata 67,5 
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ANALISIS PERHITUNGAN KUALITAS MODUL  

DARI SEGI PENAMPILANN DAN KEBAHASAAN 

A. Kriteria Kualitas 

Data penilaian yang berupa data kualitatif diubah menjadi data 

kuantitatif dengan menentukan nilai rata-ratanya. Setelah itu diubah menjadi 

nilai kualitatif yang mencerminkan kualitas modul sesuai dengan kriteria 

kategori penilaian ideal sebagai berikut  

No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. X > ii SBM 5,1   Sangat Baik 

2. 
iiii SBMXSBM 5,1.5,0   Baik 

3. 
iiii SBMXSBM 5,0.5,0   Cukup 

4. 
iiii SBMXSBM 5,0.5,1   Kurang 

5. 
ii SBMX 5,1  Sangat Kurang 

 

Keterangan : 

X    = Skor rata-rata 

iM    = 
2

1
(Skor tertinggi ideal- skor terendah ideal) 

iSB    = 
6

1
(Skor tertinggi ideal-skor terendah ideal) 

Skor tertinggi ideal =∑ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor terendah ideal =∑ butir kriteria x skor terendah 

Hasil presentase kriteria kategori penilaian ideal dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

No Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 %80P  Sangat baik 

2 %80%67,66  P  Baik 

3 %67,66%33,53  P  Cukup 

4 %33,53%40  P  Kurang 

5 %40P  Sangat Kurang 
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Presentase keidealan  

 

B. Perhitungan Kualitas Modul dengan Pendekatan CTL untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 

1. Komponen Format 

a. Jumlah indikator = 3 

b. Skor tertinggi ideal = 3 x 4 = 12 

c. Skor terendah ideal = 3 x 1 = 3 

d. iM    = 
2

1
x (12 + 3) = 7,5 

e. iSB    =  
6

1
x (12 - 3) = 1,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Format 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 75.9X  Sangat Baik 

2. 75,925,8  X  Baik 

3. 25,875.6  X  Cukup 

4. 75,625,5  X  Kurang 

5. 25,5X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen format = 10 

Presentase keidealan = %3,83%100
12

10
x  

Sehingga komponen format termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 83,3% 

2. Komponen Organisasi 

a. Jumlah indikator = 5 

b. Skor tertinggi ideal = 5 x 4 = 20 

c. Skor terendah ideal = 5 x 1 = 5 

d. iM  = 
2

1
x (20 + 5) = 12,5 
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e. iSB  =  
6

1
x (20 - 5) = 2,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Ketepatan Cakupan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 25,16X  Sangat Baik 

2. 25,1675,13  X  Baik 

3. 75,1325,11  X  Cukup 

4. 25,1175,8  X  Kurang 

5. 75,8X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen organisasi = 17 

Presentase keidealan = %85%100
20

17
x  

Sehingga komponen organisasi termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 85% 

3. Komponen Daya Tarik 

a. Jumlah indikator = 4 

b. Skor tertinggi ideal = 4 x 4 = 16 

c. Skor terendah ideal = 4 x 1 = 4 

d. iM    = 
2

1
x (16+ 4 ) = 10 

e. iSB    =  
6

1
x (16 - 4) = 2 

 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Daya Tarik 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 13X  Sangat Baik 

2. 1311  X  Baik 

3. 119  X  Cukup 

4. 97  X  Kurang 

5. 7X  Sangat Kurang 
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Penilaian rata-rata dari komponen daya tarik = 12 

Presentase keidealan = %75%100
16

12
x  

Sehingga komponen daya tarik termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 75 % 

4. Komponen Ukuran Huruf 

a. Jumlah indikator = 3 

b. Skor tertinggi ideal = 3 x 4 = 12 

c. Skor terendah ideal = 3 x 1 = 3 

d. iM    = 
2

1
x (12 + 73) = 7,5 

e. iSB    =  
6

1
x (12 - 3) = 1,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Ukuran Huruf 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 75,9X  Sangat Baik 

2. 75,925,8  X  Baik 

3. 25,875,6  X  Cukup 

4. 75,625,5  X  Kurang 

5. 25,5X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen ukuran hururf = 10 

Presentase keidealan = %3,83%100
12

10
x  

Sehingga komponen ukuran termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 83,3 %. 

5. Komponen Bahasa 

a. Jumlah indikator = 4 

b. Skor tertinggi ideal = 4 x 4 = 16 

c. Skor terendah ideal = 4 x 1 = 4 
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d. iM    = 
2

1
x (16+ 4 ) = 10 

e. iSB    =  
6

1
x (16 - 4) = 2 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Bahasa 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 13X  Sangat Baik 

2. 911  X  Baik 

3. 119  X  Cukup 

4. 97  X  Kurang 

5. 7X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen bahasa = 13 

Presentase keidealan = %2,81%100
16

13
x  

Sehingga komponen bahasa termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 81,2%. 

6. Komponen konsistensi 

a. Jumlah indikator = 2 

b. Skor tertinggi ideal = 2 x 4 = 8 

c. Skor terendah ideal = 2 x 1 = 2 

d. iM    = 
2

1
x (8+ 2 ) = 5 

e. iSB    =  
6

1
x (8 - 3) = 0,8 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Konsistensi 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 2,6X  Sangat Baik 

2. 2,64,5  X  Baik 

3. 4,56,4  X  Cukup 

4. 6,48,3  X  Kurang 

5. 8,3X  Sangat Kurang 
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Penilaian rata-rata dari komponen konistensi = 5,5 

Presentase keidealan = %75,68%100
8

5,5
x  

Sehingga komponen konsistensi termasuk dalam kategori baik dengan 

persentase 68,75 %. 

7. Komponen Keseluruhan 

a. Jumlah indikator = 21 

b. Skor tertinggi ideal = 21 x 4 = 48 

c. Skor terendah ideal = 21x 1 = 21 

d. iM  = 
2

1
x (48+ 21) = 34,5 

e. iSB  =  
6

1
x (48 – 21) = 4,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Keseluruhan 

 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1. 25,41X  Sangat Baik 

2. 25,4175,36  X  Baik 

3. 75,3625,32  X  Cukup 

4. 25,3275,27  X  Kurang 

5. 75,27X  Sangat Kurang 

 

Penilaian rata-rata dari komponen keseluruhan = 67,5 

Presentase keidealan = %35,80%100
84

5,67
x  

Sehingga modul matematika dengan pendekatan CTL dari segi 

penampilan dan kebahasaan termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan presentase keidealan 80,35 %. 
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No 

 

Nama 

 

  No Butir 

 

JML 

Kritik dan 

Saran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 S1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 - 

2 S2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 - 

 

 

3 

 

 

S3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

94 

Modul 

dicetak 

lebih besar 

agar lebih 

jelas 

 

 

4 

 

 

S4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

95 

Tambah 

gambar 

yang lebih 

menarik 

 

5 

 

S5 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

81 

Semoga 

lebih sukses 

Lampiran 3.6 

 
TABEL DATA ANGKET SKALA RESPON SISWA 

TERHADAP MODUL DENGAN PENDEKATAN CTL 
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6 

 

S6 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

95 

Semoga 

lebih 

berkembang 

lagi 

7 S7 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 88 - 

8 S8 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 96 - 

9 S9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 94 Selamat 

berjuang 

10 S10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 98 Menarik 

11 S11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 83 Menarik 

12 S12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 91 Menarik 

13 S13 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 90 - 

14 S14 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 98 Dicetak 

lebih besar  

15 S15 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 95 - 

 

16 

 

S16 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 3 

 

3 

 

87 

Semoga 

lebih 

berkembang 

17 S17 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 87 - 

                               Semoga 
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18 S18 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 93 lebih 

berkembang 

19 S19 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 80 - 

 

20 

 

S20 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

70 

Membantu 

memahami 

konsep 

21 S21 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 82 - 

22 S22 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 - 

23 S23 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 89 bagus 

24 S24 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 88 keren 

25 S25 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 88 - 

26 S26 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 89 Hurufnya 

diperbesar 

 

27 

 

S27 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

83 

Gambarnya 

dibuat lebih 

menarik 

lagi 

28 S28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 88 Dicetak 

lebih besar 

29 S29 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 81 - 
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30 

 

S30 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

92 Semoga 

lebih 

berkembang 

31 S31 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 99 Menarik 

32 S32 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 82 Bagus 

33 S33 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 84 Keren 

34 S34 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 90 - 

35 S35 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 90 - 

JUMLAH 3095  

RATA-RATA 88,4  
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PERHITUNGAN ANGKET SKALA RESPON TERHADAP MODUL 

DENGAN PENDEKATAN CTL BERDASARKAN PENILAIAN SISWA 

 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap modul dengan pendekatan 

CTL, maka peneliti menggunakan angket skala respon siswa. Angket tersebut 

digunakan untuk mengetahui apakah respon siswa terhadap modul positif atu 

negatif. Angket skala respon siswa berisi 28 pernyataan mengenai modul 

dengan pendekatan CTL. Skor respon siswa terhadap modul dengan 

pendekatan CTL diperoleh dari 35 siswa yang telah mengisi angket yang 

berisi 28 pernyataan, sehingga diperoleh: 

1. Skor maksimal = banyak pernyataan × skor ideal maksimum 

= 28 × 4 

= 112 

2. Skor minimal = banyak pernyataan × skor ideal minimum 

= 28 × 1 

= 28 

3. Nilai median = skor maksimal + skor minimal  

             2 

  = 112 + 28 

            2 

  = 70 

4. Nilai kuartil 1 = skor minimum + nilai median 

               2 

   = 28 +70 

          2 

   = 49 
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5. Nilai kuartil 3 = skor maksimal + nilai median 

               2 

   = 112+70 

          2 

   = 91 

6. Batas-batas untung masing-masing kategori 

  

               28                49                     70      88,4        91                    112  

7. Diperoleh data distribusi angket skala respon siswa terhadap modul 

sebagai berikut : 

Katergori Respon Kategori Skor 

Respon sangat positif 91 < x < 112 

Respon positif 70 < x < 91 

Respon negatif 49 < x < 70 

Respon sangat negatif 21< x < 49 

 

8. Berdasarkan angket respon yang telah diisi siswa, nilai rata-ratanya adalah 

88,4 sehingga tergolong dalam kategori respon positif. 
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ANALISIS HASIL PRETES-POSTTEST 

Nama Pretes Posttes 

 Peningkatan 

Nilai Kategori 

Adinda Saputri 40 62 22 Meningkat 

Anisa Rahmawati 25 70 45 Meningkat 

Berti Wulandari 75 75 0 Tetap 

Burhanudin 32 72 40 Meningkat 

Candra Cahyaningtyas 25 40 15 Meningkat 

Cyntia Rahmayanti 64 70 6 Meningkat 

David Nugroho 46 46 0 Tetap 

Dwi Iryanta Prihartana 45 50 5 Meningkat 

Dwi Septiana 56 62 6 Meningkat 

Erika Dewi Saputri 42 62 20 Meningkat 

Erpik Febrianto 64 67 3 Meningkat 

Galang Tri Wijaya 62 80 18 Meningkat 

Gelar Pinasti 56 70 14 Meningkat 

Geativani Eka Pradana 54 56 2 Meningkat 

Gilang Mujiyanto 72 72 0 Tetap 

Indah Sariyani 64 65 1 Meningkat 

Irvan Apriansyah 26 39 13 Meningkat 

Joko Budi Santoso 59 65 6 Meningkat 

Malinda Agnes Febiati 65 70 5 Meningkat 

M.Bagus Andhika 51 56 5 Meningkat 

Muhammad Fawzan. F 16 72 56 Meningkat 

Muhammad Toha.S 32 65 33 Meningkat 

M.Zulfan Surya 28 54 26 Meningkat 

Niko Saputra 37 37 0 Tetap 

Niken Amalia. N 34 47 13 Mningkat 

Nursepty.M 35 45 10 Mningkat 

Puthry Anggita 59 60 1 Mningkat 

Putri Astuti 44 70 26 Mningkat 

Rani Susilawati 40 65 25 Mningkat 

Resa Fitriana 32 65 33 Mningkat 

Ridwan Azis 24 27 3 Mningkat 

Rifqi P.Y.P 41 79 38 Mningkat 

Sinta Trisnawati 60 60 0 Tetap 

Vita Aris Setyaningrum 55 77 22 Meningkat 

Zaki Abilawa Sukma 45 70 25 Meningkat 

JUMLAH 1605 2142 

  RATA-RATA 45.8571 61.2 

  JML.SISWA YANG NILAINYA 

MENINGKAT 35 

 

 
  

Lampiran 3.6 



282 

 

 
 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai rata-rata pretes siswa sebelum 

menggunakan modul dan juga nilai rata-rata posstes setelah menggunakan modul. 

Rata-rata nilai pretes sebelum menggunakan modul yaitu sebesar 45.85, 

sedangkan rata-rata nilai posstes setelah menggunakan modul yaitu sebesar 61,1. 

Berdasarkan data perhitungan tersebut diketahui bahwa ada peningkatan dari nilai 

rata-rata pretes ke posttes, atau dengan kata lain ada perubahan nilai rata-rata dari 

sebelum menggunakan modul dan sesudah menggunakan modul. 

Selain itu dari data tersebut dapat juga diketahui berapa jumlah siswa yang 

mengalami kenaikan nilai dan juga siswa yang tidak mengalami kenaikan nilai. 

Siswa yang mengalami kenaikan nilai adalah sebanyak 35 siswa, sedangkan siswa 

yang tidak mengalami kenaikan nilai ada sebanyak 5 siswa. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya sehingga penyusunan “Modul dengen Pendekatan CTL pada pokok bahasan Himpunan 

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa” ini dapat diselesaikan. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita bersama, Nabi Muhammad 

SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang 

benderang seperti yang sedang kita rasakan  bersama sekarang. Dan semoga nanti kelak di 

akhir zaman kita mendapatkan syafa’at darinya. Amin 

 Alhamdulillah, akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan modul matematika 

dengan pendekatan CTL pada pokok bahsan himpunan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Harapannya modul ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar 

mandiri penunjang bagi siswa SMP/MTs untuk lebih meningkatkan pemhaman konsep. 

 Keberhasilan dalam penyusunan modul ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang 

telah membanyu penulis. Oleh karenaa itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam pengembangan modul ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini masih jauh dari kata sempurna. 

Saran dan Kritik kami harapkan demi kesempurnaan modul ini. Semoga modul ini dapat 

bermanfaat sebagaai salah saatu sumber belajar mandiri siswa. 

        Yogyakarta,        April  2014 

          Penulis 
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Keterangan Peta Konsep : 

Pokok bahasan yang dipelajari             Keterkaitan antar cakupan bahasan 

Sub bagian dari pokok bahasan           Cakupan bahasan dari sub bagian 

yang dipelajari            yang dipelajari 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMPUNAN 

HIMPUNAN SEMESTA 

HIMPUNAN KOSONG 

ANGGOTA HIMPUNAN 

RELASI HIMPUNAN OPERASI HIMPUNAN 

IRISAN 

GABUNGAN 

KOMPLEMEN 

SELISIH 

SIFAT OPERASI 

Disajikan dengan : 

1. Mencacah 

2. Menyatakan sifat 

yang dimiliki 

3. Notasi pembentuk 

4. Diagram venn 

SUBSET 

SUPERSET 

HIMPUNAN SAMA 

HIMPUNAN EKUIVALEN 

SIFAT RELASI HIMPUNAN 
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 Petunjuk Penggunaan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Pelajari daftar isi dan peta konsep dengan teliti untuk mengetahui 

gambaran modul secara umum. 

2. Bacalah modul dengan teliti dan cermat pada bagian pendahuluan 

sampai anda memahami betul untuk apa, dan bagaimana 

mempelajari modul ini. 

3. Bacalah terlebih dahulu materi sebelum anda mengerjakan 

kegiatan di bagian belakang ringkasan tersebut : 

a. Uji Pemahaman : jawablah sesuai dengan pemahaman anda 

terhadap materi yang disajikan. 

b. Refleksi diri : jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas 

serta kerjakan sesuai dengan kemampuan anda setelah 

memepelajarai modul. 

4. Modul ini berisi materi pada pokok bahasan himpunan dengan 

menggunakan pendekatan CTL (Cotextual, Teaching and Learning) 

yang terdiri dari 7 komponen. Komponen konstruktivisme 

terdapat dalam bagian materi pokok, Komponen modeling dan 

lentera motivasi dan langkah-langkah penyelesaian. Tujuan dari 

konstruktividmr yaitu memberikan informasi atau petunjuk 

mentuk menyelesaikan permasalahan. Komponen questioning, 

reflection, authentic assessment terdapat dalam bagian uji 

pemahaman dan refleksi diri. Tujuannya yaitu mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

Komponen inquiry dan learning community terdapat dalam 

bagian diskusi. Tujuannya yaitu setelah kegiatan diskusi mncull 

pertanyaan yang kritis dari siswa.  
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Kompetensi 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah.  

B. Standar Kompetensi 

4.2 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan komplemen pada 

himpunan 

 

o Siswa dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk 

himpunan dan mendata anggotanya.  

o Siswa dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

o Siswa dapat menyatakan notasi himpunan 

o Siswa dapat menjelaskan himpunan kosong 

o Siswa dapat menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan 

o Siswa dapat menentukan banyak himpunan bagian dari suatu 

himpunan 

o Siswa dapat menentukan irisan, gabungan dan kurang (selisih) dua 

himpunan 

o Siswa dapat menentukan komplemen dari suatu himpunan 

o Siswa dapat menyajikan gabungan, irisan, kurang (selisih) atau 

komplemen suatu himpunan dengan diagram venn. 

o Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram 

venn dan konsep himpunan.  

Tujuan 

AKhir 
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            Gambaran Isi Modul 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berisi materi yang akan 
dipelajari dan juga tujuan 

pembelajaran 

Berisi penjelasan 
Materi pembelajaran 

Berisi info penting dan juga 
catatan-catatan penting 

 

Berisi contoh soal 

dan juga langkah-langkah penyelesaiannya 

      Berisi kegiatan diskusi 

Berisi uji pemahaman, yaitu 
soal-soal yang harus dikerjakan 

siswa 
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Berisi refleksi diri, yaitu umpan balik siswa terhadap 

materi yang dipelajari dan juga berisi lentera motivasi 

yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

Berisi rangkuman materi  pelajaran yang ada di modul 

Berisi yaitu istilah-istilah penting  

yang ada di modul 

Berisi  sumber referensi yang ada di modul 
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 i 

 

 

 

 

 

Materi yang akan dipelajari : 

 Menentukan Konsep Himpunan 

 Penyajian Himpunan 

 Menemukan Konsep Himpunan Semesta dan diagram venn 

 Kardinalitas Himpunan 

 Menemukan Konsep Himpunan Kosong 

 Relasi Himpunan 

 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIMPUNAN 

 HIMPUNAN BERHINGGA   

 HIMPUNAN TAK BERHINGGA 

 Menyatakan pengertian himpunan 
 Mengenal lambing suatu himpunan 
 Menyatakan suatu objek merupakan 

anggota/eleman suatu himpunan atau 
bukan 

 Mengenal lambang “anggota” suatu 
himpunan dan “bukan anggota” suatu 
himpunan 

 

Bagian 1 

Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

MENEMUKAN KONSEP HIMPUNAN 

Materi pembelajaran yang akan kita bahas saat ini adalah materi himpunan. 

Kamu pasti sering menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan himpunan, misalnya ketika guru menyuruh kamu mencatat nama-nama 

teman satu kelas yang absen pada hari tertentu, ketika orang tua menyuruh kamu 

mencatat nama-nama barang kebutuhan sehari-hari yang akan dibeli agar pada 

waktu belanja tidak terlupakan, dan masih banyak lagi. 

Amatilah pengelompokan negara-negara yang menjadi peserta piala dunia 

pertandingan sepak bola tahun 2010 di Afrika Selatan yang disajikan dalam Gambar 

berikut! 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 : Negara-negara Peserta Piala Dunia  
Pertandingan Sepak Bola Tahun 2010 di Afrika Selatan 
 

Langkah apa yang dapat kamu lakukan setelah melihat gambar tersebut? 

  

1. Pertama kita misalkan nama negara-negara peserta piala dunia 

FIFA tersebut diwakili dengan huruf pertamanya, 

contoh: South Africa diwakili dengan huruf „S‟, Brazil diwakili 

dengan huruf „B‟, dan seterusnya. 

2. Kedua untuk memudahkan kita maka gambarlah seperti 

gambar berikut di atas dapat kita ubah dalam bentuk diagram 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2 : Diagram Negara Peserta Piala Dunia Sepak Bola Tahun 2010 

Langkah yang dapat saya lakukan yaitu : 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

peran 
konstruktivisme 

yaitu 
memberikan 

informasi dan 
pengetahuan 

mengenai contoh 
menemukan 
konsep awal 
himpunan 

Pemodelan, tujuan 
dari pemodelan 

yaitu untuk 
memberikan 

ketrampilan dan 
pengetahuan siswa 
bahwa ada model 

atau cara yang bisa 
ditiru 

 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

diberikan 
informasi 

mengenai langkah-
langkah 

menemukan suatu 
konsep himpunan 
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1. Dari gambar tersebut maka akan kita temukan : 

 

   

 

 

 

 
 

 Mudah kan untuk menemukan suatu himpunan? 
Sekarang saya punya masalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Baiklah sekarang mari ikuti langkah-langkah berikut untuk menjawabnya! 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

a) Negara yang tergabung di grup A adalah: {South Africa, Mexico, Uruguay, France} 

b) Negara yang tergabung di grup E adalah: {Netherlands, Denmark, Japan, Cameroon} 

c) Seluruh peserta tergabung di dalam 8 group yaitu: {group A, group B, group C, group D, 

group E, group F, group G, group H} 

d) Australia berada di group D 

e) Brazil dan Portugal sama-sama berada di group G. 

f) Setiap group anggotanya adalah 4 negara. 

g) Negara yang bertanding seluruhnya ada 32 negara. Seluruh negara peserta pertandingan 

piala dunia ini merupakan anggota himpunan semesta dari himpunan yang menjadi objek 

pembicaraan. 

Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah 

desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah 

ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, 

kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. 

a. Kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di 

atas? 

b. Berapa banyak anggota-anggota kelompok yang kamu temukan?  

Pertama kita harus menemukan kelompok-kelompok yang ada 

di masalahmu. Berdasarkan keterangan di atas kita dapat 

menemukan beberapa kelompok seperti berikut : 

1. Kelompok penduduk desa yang memelihara ternak. 

2. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. 

3. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto. 

4. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri. 

5. Kelompok hewan ternak berkaki dua. 

6.  Kelompok hewan ternak berkaki empat. 

Tanpa merubah arti, kelompok-kelompok yang kita temukan ini 

dapat juga disebut dengan himpunan 

seperti berikut ini. 

1. Himpunan penduduk desa yang memelihara ternak 

2. Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. 

3.  Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Marto. 

4. Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Sumantri. 

5. Himpunan hewan ternak berkaki dua. 

6. Himpunan hewan ternak berkaki empat. 

Konstruktivisme 

Pada bagian ini 

diberikan 

informasi 

mengenai 

langkah-langkah 

menemukan suatu 

himpunan 

 

Langkah 1 
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Dari langkah-langkah tersebut kita peroleh : 

1. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki dua hanya ada 2.  

Hal ini bukan berarti bahwa hewan ternak berkaki 2 hanya 2  jenis, tetapi 

karena ada karakteristik/sifat yang membatasi yaitu ternak peliharaan Pak 

Darwis, Pak Marto dan Pak Sumantri. 

2. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak Sumantri hanya ada 

jenis. Hal ini karena ada karakteristik/sifat yang membatasi yaitu ternak 

peliharaan Pak Sumantri 

 
 

 

 

  

 

 

Catatan penting!!! 

 

Langkah 2 
Karena kata kelompok dapat kita ganti dengan kata 

himpunan, anggota-anggota kelompok yang kita 

temukan di atas dapat kita sebut seperti berikut. 

1. Banyak anggota himpunan penduduk desa yang 

memelihara ternak adalah 3; yaitu banyak anggota {Pak 

Darwis, Pak Marto, Pak Sumantri}. 

2. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Darwis adalah 3; yaitu banyak anggota {ayam, bebek, 

kambing}. 

3. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Marto adalah 3 yaitu anggota dari {kerbau, kambing, 

sapi}. 

4. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Sumantri adalah 2 yaitu anggota dari {ayam, kambing}. 

5. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki dua 

adalah 2, yaitu anggota dari{ayam, bebek}. 

6. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki empat 

adalah 3, yaitu anggota dari {kambing, sapi, kerbau}. 

Berdasarkan masalah-masalah diatas dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian himpunan? 

Himpunan adalah sekumpulan objek 

atau benda yang memiliki karakteristik 

yang sama 

atau terdefinisi dengan jelas. 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

diberikan informasi 
mengenai langkah-

langkah menemukan 
suatu konsep 

himpunan 
 

Pemodelan, tujuan dari 
pemodelan yaitu untuk 

memberikan ketrampilan 
dan pengetahuan siswa 
bahwa ada model atau 

cara yang bisa ditiru 

 

Maksud ‟terdefinisi dengan jelas‟ adalah bahwa objek atau 

benda yang sekumpulan itu memiliki kesamaan ciri, sifat ataupun 

karakteristik sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau 

benda lain tidak ikut sebagai anggota himpunan/kelompok tersebut 

 

Konstruktivisme 
Peran konstruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai pengertian himpunan  
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Setelah kita mempelajari konsep dasar himpunan,,sekarang mari kita belajar notasi dan 
anggota dari himpunan! 

Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf 
besar (kapital) A, B, C,…, Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam 
himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal { … }. 

 
Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung 
kurawal? 

a. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 

b. P adalah himpunan huruf-huruf vocal. 

c. Q adalah himpunan bilangan buas. 
 

Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang tau? 
 
Perhatikan langkah- langkah penyelesaiannya 
a. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 

Anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
Jadi A= {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

b. P adalah himpunan huruf-huruf vocal. 
Anggota himpunan huruf-huruf vocal adalah a, I, u, e, o. 
Jadi P={a, I, u, e, o} 

c. Q adalah himpunan tiga binatang buas. 
Anggota himpunan binatang buas antara lain, 
 harimau, singa dan serigala. 
Jadi Q={harimau, singa, serigala} 

 

 

 

 

  

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai contoh bagaimana 

cara menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi himpunan, 

nah dari contoh tersebut kita dapat mengetahui hal-hal seperti 

berikut: 

1. Berdasarkan contoh di atas, A adalah himpunan bilangan cacah 

kurang dari 6, sehingga diperoleh  A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

2. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah anggota elemen dari himpunan A, 

ditulis 0A, 1A, 2A, 3A, 4A dan 5A.  

Karena 6, 7, dan 8 bukan anggota A, maka ditulis 6A, 7A dan 8A. 

NOTASI & ANGGOTA HIMPUNAN 

Contoh 

Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu 

himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan 

itu dan dinotasikan dengan  Adapun benda atau objek 

yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan 

bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan . 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme 

disini adalah memberikan 

informasi atau 

pngetahuan mengenai 

notasi & anggota 

himpunan 

 
Pemodelan, tujuan dari 
pemodelan yaitu untuk 

memberikan ketrampilan dan 
pengetahuan siswa bahwa ada 

model atau cara yang bisa ditiru 

 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini diberikan 

informasi mengenai 
langkah-langkah 

menemukan suatu konsep 
himpunan 

 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai anggota 
himpunan 

 

 

Konstruktiisme 
Peran konstruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pengetahuan 

mengenai notasi dan 
anggota himpunan 

Tahukah kamu? 
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Pernahkan kamu disuruh orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? 

Jika pernah, hal apa saja yang kamu perhatikan sewaktu menyajikan makanan 

tersebut? Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Gambar 3 : Berbagai jenis penyajian makanan 

Berdasarkan gambar penyajian makanan tersebut, terdapat berbagai jenis penyajian 

makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan 

cara yang berbeda pula. Untuk mengetahui cara menyajikan suatu himpunan, 

perhatikan contoh berikut ini 

 

MENYATAKAN SUATU HIMPUNAN 

(Penyajian Himpunan) 

Banyak anggota suatu himpunan 
dinyatakan dengan n. Jika A={0, 1, 

2, 3, 4, 5} maka n(A)= banyak 
anggota himpunan A = 6. 

 

Info Penting 

Sebagai latihanmu, kerjakanlah: 

 

          Himpunan P adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. 

Sebutkan nama himpunan tersebut, sebutkan anggota-anggota 

          himpunan tersebut, dan berapa banyak anggota himpunan tersebut? 

Latihan 

Pasti bisa!!! 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai anggota himpunan 

 

Menemukan,  
dalam proses ini diharapkan 

siswa menemukan sendiri cara 
untuk menyelsaikan suatu 

masalah 

 

Bertanya 
diharapkan setelah siswa  
menyelesaikan masalah, 
akan muncul pertanyaan 

yang kritis 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat menilai 
siswa dari proses bekerja sama, 
mengeluarkan pendapat , dan 

hasil dari diskusi 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 

mengenai penyajian 
himpunan 

 

 

Info Penting 
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Misal diketahui P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 

 

  

Kita ketahui bahwa P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40, kita 

dapat menyajikan atau menyatakan himpunan tersebut dengan beberapa cara, 

diantaranya : 

1. Kita dapat menyatakan P dengan kata-kata dengan cara  ditulis  

P = {bilangan prima antara 10 dan 40}.  

Nah cara ini disebut cara menyajikan suatu himpunan dengan kata-kata.                                                      

2. Kita dapat menyebutkan anggota-anggota dari himpunan P tersebut, dengan 

menuliskannya menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya 

dipisahkan dengan tanda koma.  

Kita peroleh P = P = {11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 }. Cara ini disebut dengan cara 

menyajikan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

3. Yang terakhir kita dapat menyatakan himpunan tersebut dengan kalimat 

matematika. Kita dapat menulis P = {10 < x < 40, x   bilangan prima}. 

Cara ini disebut cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk 

himpunan 

 

 

sudah tahu bagaimana cara menyajikan suatu himpunan ? 

Untuk menyajikan suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan 

3 cara, yaitu : 

Yaitu cara menyajikan suatu himpunan dengan 

cara menyebutkan semua syarat/sifat 

keanggotaannya. 

Yaitu cara menyajikan himpunan 

dengan cara menyebutkan 

 anggota-anggotanya,  

dengan menuliskannya menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya 

dipisahkan dengan tanda koma 

Himpunan dengan cara menyebutkan semua 

syarat/sifat kenaggotaannya. Pada cara ini 

disebutkan semua syarat/sifat keanggotannya 

dan,anggota himpunan dinyatakan dengan suatu 

peubah. Peubah yang biasa digunakan adalah x  

atau y. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah memberikan informasi atau pngetahuan 

mengenai cara menyatakan suatu himpunan 
 

Bagaimana cara menyajikan himpunan tersebut? 

Perhatikan cara penyelesaian berikut ini! 

Dengan menyebutkan sifat 

keanggotaannya 

Dengan mendaftar 

anggotanya 

Dengan notasi 

pembentuk himpunan 
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Apa yang kamu ketahui tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? 

Apakah kamu dapat membedakan antara himpunan berhingga dan himpunan tak 

berhingga? 

Untuk mengetahui apa itu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga, mari 

kita mempelajarinya! 

Sekarang perhatikan himpunan-himpunan berikut ini : 

1. P =  {m, a, t, e, i, k} 

2. Q = {1, 3, 5, 7, 9} 

3. R = {2, 4, 6, 8, . . . , 20} 

4. S = {0, 1, 2, 3, . . .}  

5. T = {5, 10, 15, 20, . . .} 

Berikut ini penjelasan no.1 

  

 

 

 

   Berikut ini penjelasan no.2      Berikut ini penjelasan no.3 

  

 

 

 

Taukah kamu ? 

 

 

 

Himpunan seperti himpunan P, Q, dan R  dinamakan himpunan berhingga 

 kenapa? Ada yang tahu alasannya?  

Ya alsannya karena himpunan tersebut mempunyai anggota yang berhingga. 

 

Jadi apa yang dimaksud himpunan berhingga? 

 

HIMPUNAN BERHINGGA & HIMPUNAN TAK BERHINGGA 

Apa yang dapat kamu jelaskan dari 

himpunan-himpunan tersebut? 

Pada himpunan P di atas, semua anggota 
himpunan didaftar di antara dua kurung kurawal, 

yaitu m, a, t, e, i, k. 
Jadi banyak anggota himpunan P ada 6 buah. 

1 

Pada himpunan Q di atas, semua 

anggota himpunan juga didaftar di antara 

dua kurung kurawal, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 

banyak anggota himpunan Q ada 5 buah. 

2 

Pada himpunan R di atas, tidak semua 

anggota himpunan didaftar di antara dua 

kurung kurawal tetapi kita bisa menentukan 

bilangan yang paling besar sebagai 

anggotanya, yaitu 20.  

Dengan demikian kita bisa membilang 

banyak anggotanya. Jika kita urutkan 

anggotanya mulai dari 2, 4, 6, . . dan berakhir 

pada 20, dan kita membi-lang banyak 

anggotanya, ternyata ada 10. 

3 

Himpunan berhingga adalah 
himpunan yang memiliki banyak 

anggota berhingga  
 

Setelah kita mempelajari cara untuk menyatakan atau menyajikan  suatu 

himpunan, sekarang mari kita pelajari himpunan berhingga dan tak berhingga. 
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Pada penjelasan no 1, 2, dan 3 kita sudah mengetahui bahwa himpunan P, Q dan R 

merupakan himpunan berhingga. 

Nah sekarang kita akan mencari tahu apakah himpunan S dan T merupakan 

himpunan berhingga atau bukan. 

Berikut ini penjelasan no.4 dan no.5 

 

 

 

  

Jadi, apakah S da T merupakan himpunan berhingga? 

Dari penjelasan tersebut  berarti himpunan S dan T bukan merupakan himpunan 

berhingga, jadi S dan T disebut himpunan tak berhingga 

Himpunan S dan T disebut himpunan tak berhingga karena  banyaknya anggota himpunan 

S dan T  tak berhingga. 

 

 

 

 

  

 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5   siswa   kemudian 

diskusikan dengan teman kelompokmu masalah berikut ini! 

   Berikut ini adalah data pribadi siswi kelas VII SMP N 2 Palipi 

 

 

 

 

 

 

 

Yanti seorang siswa perempuan kelas VII SMP Negeri 2 Palipi. Banyak siswa laki-laki 

di kelasnya ada 13 orang. Merek sepatu yang dipakai ketiga belas siswa itu adalah: Anto 

memakai sepatu merek Spotec, Rudi memakai sepatu merek Bata, Parto memakai sepatu 

merek Adidas, Burju memakai sepatu merek Spotec, Sartono memakai sepatu merek Bata, 

Bintang memakai sepatu merek Eagle, Rendi memakai sepatu merek Bata, Niko memakai 

sepatu merek Loggo, Felik memakai sepatu merek Adidas, Rolando memakai sepatu merek 

Adidas, Sunanto memakai sepatu merek Loggo, Dodi memakai sepatu merek Loggo, dan 

Putu memakai sepatu merek Adidas 

Nah sekarang mari kita lanjutkan menjelaskan no 4 dan no 5 

Pada himpunan S dan T di atas, tidak semua anggotanya didaftar 

di antara dua kurung kurawal, dan kita tidak dapat menentukan 

berapa bilangan terbesar yang merupakan anggota himpunan S maupun T. 

Jadi, jika kita membilang banyak anggotanya, maka 

kita tidak bisa menemukan anggota terakhirnya. 

Jadi apa yang dimaksud himpunan tak berhingga? 

 

Himpunan tak berhingga adalah himpuanan yang 

memiliki banyak anggota tak berhingga 

 

      Diskusi  

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai himpunan 

tak berhingga 
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Masalah 

 

 

 

 

              
 

Bantulah Roby untuk menemukan data  yang diperlukan  khusus di kelas Yanti 
dengan melakukan hal-hal berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji pemahamanmu dengan mengerjakan maslah-masalah berikut ini! 

 

 

 

 

 

Toko „Laris Patu‟ adalah sebuah toko yang khusus menjual 

sepatu sekolah berbagai merek. Roby sang pemilik toko itu 

berencana ingin meningkatkan penjualan dalam bulan ini. Agar 

rencananya berhasil, dia ingin tahu merek sepatu apa saja yang 

banyak dipakai siswa. Untuk itu, dia memerlukan data tentang 

merek sepatu yang banyak dipakai siswa 

1. Sebutkanlah nama seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti! 

2. Sebutkanlah merek sepatu yang dipakai oleh seluruh siswa laki-

laki di kelas Yanti! 

3. Kelompokkanlah seluruh siswa laki-laki tersebut berdasarkan 

merek sepatu yang dipakai! 

4. Berapa jenis merek sepatu yang dipakai oleh seluruh siswa laki-

laki di kelas Yanti? 

5. Merek sepatu apa yang paling paling banyak dipakai oleh siswa 

laki-laki di kelas Yanti? Sebutkan! 

Diantara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang 

termasuk himpunan dan bukan himpunan, berikan alasan yang 

mendukung. 

a. Kumpulan hewan berkaki dua 

b. Kumpulan warna lampu lalu lintas 

c. Kelompok wanita cantik di Indonesia 

 

Masalah 1 

Penilaian yang 
sebenarnya 

Dalam penilaian 
yang sebenarnya, 

guru dapat menilai 
siswa dari proses 

bekerja sama, 
mengeluarkan 
pendapat , dan 

hasil dari diskusi 

Menemukan, 
dalam proses ini 

diharapkan siswa 
menemukan 

sendiri cara untuk 
menyelsaikan 
suatu masalah 

 

Menemukan, dalam 
proses ini diharapkan 

siswa menemukan sendiri 
cara untuk menyelsaikan 

suatu masalah 

 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat 
menilai pemahaman siswa 

dari hasil pekerjaannya 

 

Uji Pemahaman 

 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar diharapkan siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah 
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Perhatikan gambar peta berikut ini ! 

 

 

 

      

             

Gambar 4 : Peta Kepulauan Indonesia 

 

 

Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri 

tentang pemahamanmu dalam mempelajari topik himpunan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu 

apa yang telah kamu pelajari tentang topik Himpunan? 

5.  Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6.  Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

 

Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan  

tanda kurung kurawal. 

a. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. 

b. M adalah himpunan binatang pemakan rumput 

c. B adalah himpunan planet-planet dalam tata surya. 

 

 

 

Diketahui M = Himpunan semua 
propinsi di Indonesia 
Periksalah dan tentukan apakah 
pernyataan berikut ini benar atau 
salah! 

a. D.I Yogyakarta M 

b. Kalimantan Timur  M 

c. Bali M  

d. Banjarmasin M  

e. Ujung Pandang M  

f.  Maluku M 
 

 

REFLEKSI DIRI 

Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, 

jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan 

 

Masalah 2 

Masalah 3 
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Materi yang akan dipelajari : 

 Himpunan Kosong dan Himpunan Semesta 

 Himpunan Bagian 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 HIMPUNAN KOSONG 

 HIMPUNAN SEMESTA 

 HIMPUNAN BAGIAN 

 

Bagian 2 

Istilah Penting 

 Memahami pengertian himpunan semesta dan lambangnya 

 Memahami pengertian himpunan bagian. 

 Menyatakan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan 

 Memahami pengertian himpun-an 

     kosong dan lambangnya 

 Menyelesikan masalah yang berkaitan dengan himpunan 

kosong, himpunan semesta dan himpunan bagian. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

  

 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Misalkan  : 

A = {merah, putih}. 

 B = {merah, hijau}. 

C = {merah, putih, biru}. 

Apakah himpunan C memuat semua anggota himpunan A? 

Apakah himpunan C memuat semua anggota himpunan B? 

Perhatikan penjelasan berikut ! 

 
 
 
 
 

 

Sekarang, misalkan kita punya himpunan D = {merah, kuning, putih, ungu}.  
Apakah D memuat semua anggota A?  
Apakah D memuat semua anggota himpunan B? 

  

 

 

 

 

 

Dapatkah kamu menarik kesimpulan, apa yang dimaksud dengan himpunan 
semesta dari suatu himpunan A? 

 Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

 

 

HIMPUNAN SEMESTA & HIMPUNAN 

KOSONG 

HIMPUNAN SEMESTA Konstruktivisme 
Tujuan dari konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan baru dengan mengaitkannya melalui 
konteks kehidupan sehari-hari 

1. Pertama karena C memuat semua anggota A, maka dikatakan bahwa C merupakan 

himpunan semesta dari himpunan A. 

2. Kedua karena ada anggota B yang tidak termuat pada C, yaitu  

hijau (h) ; h  C, maka dikatakan bahwa C bukan himpunan semesta dari himpunan B. 

 

 

Untuk menjawabnya, perhatikan penjelasan berikut ! 

1. Karena D memuat semua anggota di A maka D  juga merupakan himpunan semesta dari A. 

2. Karena D tidak memuat semua anggota B, berarti D bukan merupakan himpunan semesta 

dari himpunan B. 

Jadi, jika kita punya himpunan A = { merah, putih }, maka 

himpunan semesta dari A yang mungkin antara lain: 

1. C = { merah, putih, biru }, atau 

2. D = { merah, kuning, putih, ungu } 

Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan 

yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. 

Himpunan semesta (semesta pembicaraan) biasanya 

dilambangkan dengan S. 
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Apakah kamu bagian dari siswa kelas VII SMP? 

Bagaimana dengan seluruh temanmu satu kelas,apakah 

mereka juga bagian dari siswa kelas VII SMP?. Untuk 

menemukan konsep himpunan bagian, selesaikanlah 

masalah berikut! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

Bagaimana cara menyelesaikan masalah  tersebut?Apakah kamu punya ide? 

             Perhatikan cara penyelesaian berikut ini! 

 

1. Setiap siswa laki-laki merupakan anggota himpunan 

siswa kelas VII atau setiap anggota himpunan A 

merupakan himpunan S. Hal ini berarti juga bahwa 

siswa laki-laki merupakan bagian dari seluruh siswa 

kelas VII atau himpunan siswa laki-laki merupakan 

himpunan bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

HIMPUNAN BAGIAN 

Apa yang kamu ketahui tentang himpunan 

bagian? Konstruktivisme 
Tujuan dari 

konstruktivisme adalah 
membangun 

pengetahuan baru 
dengan mengaitkannya 

melalui konteks 
kehidupan sehari-hari 

Seluruh siswa kelas VII SMP Panca Karya berjumlah 40 orang. Jika A adalah himpunan 

siswa laki-laki yang terdiri 25 orang, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah 

himpunan siswa laki-laki 

yang gemar olah raga bola kaki, D adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, 

E adalah himpunan siswa yang bercita-cita jadi dokter, S adalah himpunan seluruh siswa 

kelas VII. 

1. Apakah anggota-anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S? 

2. Apakah anggota-anggota himpunan B merupakan anggota S? 

3. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota A? 

4. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota himpunan S? 

5.  Apakah setiap anggota himpunan D merupakan anggota himpunan B? 

Bertanya, tujuan bertaya yaitu untuk mendorong, 
membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa 

 

Pemodelan, tujuan dari pemodelan yaitu 
untuk memberikan ketrampilan dan 

pengetahuan siswa bahwa ada model 
atau cara yang bisa ditiru 

Pemodelan pada bagian 
ini yaitu memberikan 
model atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan 

Penyelesaian 

          Konstruktivisme 
Tujuan dari konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan baru dengan mengaitkannya melalui 
konteks kehidupa sehari-hari 
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2. Setiap siswa perempuan merupakan anggota himpunan siswa kelas VII atau 

selurh anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S. Hal ini berarti juga 

bahwa siswa perempuan bagian dari seluruh siswa kelas VII atau himpunan 

siswa perempuan merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

3. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota 

himpunan siswa laki-laki atau seluruh anggota himpunan C merupakan anggota 

himpunan B.  

Hal ini berarti Himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan B. 

4. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota 

himpunan siswa kelas VII atau seluruh anggota himpunan C ada di himpunan S. 

Hal ini berarti himpunan siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki 

merupakan himpunan bagian dari seluruh siswa kelas VII. 

5. Seluruh siswa perempuan yang gemar menari ada pada anggota himpunan siswa 

perempuan atau seluruh anggota himpunan D merupakan himpunan hasil B. Hal 

ini berarti juga bahwa himpunan siswa perempuan yang gemar menari bagian 

dari himpunan siswa perempuan atau himpunan siswa perempuan yang gemar 

menari merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa perempuan kelas. 

 

Sekarang coba perhatikan dua himpunan berikut! 

   A = {a, c, d} dan B = {a, b, c, d, e, f} 

Apakah setiap anggota A juga  merupakan anggota B?  

Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian  

                               dari himpunan B? 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Baiklah, mari kita menyimpulkannya 

1. Ya, benar sekali,setiap anggota A merupaka anggota dari B 

2. Karena seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B maka 

disebut bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari 

himpunan B. 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk 

menyelesaikan 
suatu permasalahan 

Kalo begitu apa yang dimaksud dengan  

himpunan bagian? 

Dapatkah kamu menyimpulkannya? 
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 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan dengan temanmu 

 msalah berikut ini!  

Perhatikan gambar berikut ini ! 

      

 

  Gambar 5 : Presiden Republik Indonesia 

   

 

Misalkan A dan B himpunan. 

1. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, 

ditulis A  B, jika setiap anggota A   juga 

merupakan anggota B. 

2. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian 

dari B, ditulis A  B, jika ada anggota A yang 

bukan merupakan anggota B. 

Konstruktivisme, 
Pada bagian ini tujuan 
konstruktivisme  yaitu 

memberikan informsi dan 
pengetahuan mengenai 
suatu himpunan bagian 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, 

guru dapat menilai siswa dari proses 

bekerja sama, mengeluarkan pendapat 

, dan hasil dari diskusi. 

Tips! 

Untuk memeriksa apakah himpunan A merupakan himpunan 

bagian dari himpunan B dapat kita lakukan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa banyak 

anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B. Jika 

anggota himpunan A lebih banyak dari anggota himpunan B 

maka A ⊄ B, jika banyak anggota himpunan A kurang dari 

atau sama dengan banyak anggota himpunan B maka lanjut ke 

langkah selanjutnya. 

2. Periksa apakah setiap anggota himpunan A merupakan 

anggota himpunan B. Jika seluruh anggota himpunan A 

merupakan anggota himpunan B maka A ⊂ B, jika ada 

anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota 

himpunan B maka A ⊄ B. 

Konstruktivisme, 
Pada bagian ini 

tujuan 
konstruktivisme  

yaitu memberikan 
informsi dan 
pengetahuan 

mengenai suatu 
himpunan bagian 

Diskusi 
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Mari kita tunjukkan bahwa himpunan kosong adalah  

himpunan bagian dari suatu  himpunan. 

Perhatikan contoh berikut! 

1. Diketahui dua himpunan, yaitu A = {1, 2, 3} dan B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Selidiki apakah setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunanB? 

Dapat kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A ada di anggota himpunan B . 

Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

2. Diketahui dua himpunan, yaitu A = {1, 2} dan B = {1, 2, 4, 5, 6} 

Selidiki apakah setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? 

Dapat kita lihat bahwa setiap anggota A ada di anggota himpunan B. 

Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

Joko, Anto, dan Tedy adalah 3 orang siswa yang memperoleh nilai ulangan harian terendah 

di kelas Pak Sutedo pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pak 

Sutedo memberikan tugas tambahan bagi mereka untuk mencari nama-nama menteri 

sewaktu Bapak BJ Habibie menjabat presiden Republik Indonesia.  Joko ditugaskan 

mencari nama yang dimulai dari huruf A, Anto ditugaskan mencari nama yang dimulai 

dari huruf S, dan Tedy ditugaskan mencari nama yang dimulai dari huruf P. 

Bantulah Joko, Anto dan Tedy untuk mengerjakan tugasnya dengan menjawab pertanyaan 

berikut! 

1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketiga siswa itu untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan Pak Sutedo? 

2. Apa persamaan tugas ketiga siswa itu? 

3. Apa perbedaan tugas ketiga siswa itu? 

 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar diharapkan siswa bekerja sama untuk 

memecahkan masalah 

Menemukan, dalam proses ini diharapkan siswa menemukan sendiri  
cara untuk menyelsaikan suatu masalah 

Masalah  

Konstruktivisme 
Pada bagian ini diberikan contoh untuk mengetahui 

informasi mengenai himpunan kosong 

HIMPUNAN KOSONG 
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3. Diketahui dua himpuan, yaitu A = { } dan  B = {4, 5, 6} 

Selidiki apakah anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? 

Dapat kita lihat bahwa himpunan A tidak mempunyai anggota, maka A adalah 

himpunan kosong dan ditulis A = ∅. 

Berdasarkan ketiga diagram di atas dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

Karena himpunan A tidak mempunyai anggota, maka A adalah himpunan 

kosong dan ditulis A = ∅. Karena A = ∅ dan A ⊂ B, maka ∅ ⊂ B. 

 

Dari ketiga contoh tersebut,  

apa yang dimaksud himpunan kosong? 

 

           

 

 

Uji pemahamanmu dengan mengerjakan masalah-masalah berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari empat orang siswa (Batara, Simon, Sudraja, Marsius) yang memiliki kesempatan 

sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih 

secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan satu dari empat pertanyaan tentang 

himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu 

adalah: 

1) menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0; 

2) menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1; 

3) menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2; 

4) menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. 

Siswa yang mendapat himpunan yang banyak anggotanya tepat satu, maka menjadi 

pemenang. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapat 

pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat 

pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan 

alasanmu! 

Masalah 1 

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak 

mempunyai anggota, 

dan dinotasikan dengan { } atau  

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikn informasi atau 
pngetahuan mengenai pengertian 

himpunan kosong 

Menemukan, dalam proses ini diharapkan 
siswa menemukan sendiri cara untuk 

menyelsaikan suatu masalah 

 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 

dapat menilai pemahaman siswa dari hasil 
pekerjaannya 

 

Uji Pemahaman 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu dalam 

mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam topik 

Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 

5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

Seluruh siswa kelas VII SMP Panca Karya berjumlah 40 orang. Jika A adalah himpunan siswa 

laki-laki yang terdiri 25 orang, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan 

siswa lakilaki yang gemar olah raga bola kaki, D adalah himpunan siswa perempuan yang 

gemar menari, E adalah himpunan siswa yang bercita-cita jadi dokter, S adalah himpunan 

seluruh siswa kelas VII. 

1) Apakah anggota-anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S? 

(2) Apakah anggota-anggota himpunan B merupakan anggota S? 

(3) Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota A? 

(4) Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota himpunan S? 

(5) Apakah setiap anggota himpunan D merupakan anggota himpunan B? 

Masalah 2 

Menemukan, dalam proses ini 
diharapkan siswa menemukan sendiri 

cara untuk menyelsaikan suatu masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah siswa menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut, timbul pertanyaan yang 

kritis dari siswa 

Refleksi Diri 

Sukses tidaklah selalu dimiliki oleh orang yang pandai, tapi 

sukses akan lebih dimiliki oleh orang yang gigih 
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Materi yang akan dipelajari : 

 Hubungan Antar Himpunan 

 Operasi Himpunan 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IRISAN   

 GABUNGAN 

 KOMPLEMEN   

 SELISIH 

  

  

Bagian 3 

 Memahami Pengertian irisan dua himpunan dan menentukan irisan dua 

himpunan 

 Menyelesaikan soal cerita tentang irisan dua himpunan 

 Memahami pengertian gabungan dua himpunan 

  Menentukan gabungan dua himpunan 

 Menyelesaikan soal cerita tentang gabungan dua himpunan 

 Memahami pengertian himpunan komplemen 

 Menentukan himpunan komplemen 

 Menentukan selisih dua himpunan 

 Menunjukkan himpunan komplemen pada suatu himpunan 

 Menunjukkan selisih dua himpunan 

Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

         

   

Untuk mengetahui apa itu hubungan antar himpunan, mari kita mempelajarinya. 

Perhatikan contoh berikut! 

Diketahui  A = {burung, ayam, bebek} dan 

  B = {kucing, anjing, ikan}.  

Apakah ada anggota A yang menjadi anggota B? 

 

Perhatikan penjelasan berikut! 

 A = {burung, ayam, bebek} dan 
 B = {kucing, anjing, ikan}. 

 
Dapat kita lihat bahwa tidak ada satupun anggota himpunan A yang menjadi 

anggota himpunan B. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu pun anggota 
himpunan B yang menjadi anggota himpunan A.  
 
Sudah terbukti kan bahwa tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota 
himpunan B. 
 
 
  
 
 
 
Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HUBUNGAN ANTAR HIMPUNAN 

Tahukah kamu, apa yang akan kita pelajari pada bagian ini? 
Pada bagian ini kita akan mempelajari hubugan antar himpunan 

Dua himpunan yang tidak kosong 

dikatakan saling lepas atau 

saling asing jika kedua himpunan 

tersebut tidak mempunyai 

anggota persekutuan 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikn 
informasi atau pngetahuan 
mengenai hubungan antar 

himpunan 
 

Apakah anggota himpunan A dan anggota himpunan B 

tidak mempunyai hubungan? 

Seandainya ada hubungan, hubungan apa yang terjadi? 

Kita sudah mengetahui bahwa tidak ada anggota himpunan  A yang menjadi anggota himpunan B. 

Dalam hal ini dikatakan bahwa tidak ada anggota persekutuan antara himpunan A dan B.  

Hubungan antara himpunan A dan B seperti ini disebut himpunan saling lepas atau saling asing. 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikn informasi 

atau pngetahuan 
mengenai hubungan 

antar himpunan 
 

INGAT! 
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Untuk mengetahui jawabnnya,  perhatikan himpunan berikut ini! 

Misalkan  A= {apel, anggur, jeruk, stroberi, melon, pisang} 

B = {nanas, jeruk, apel, rambutan} 

Sekarang perhatikan bahwa terdapat anggota himpunan 

A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu {jeruk, 

apel}. Dalam hal ini dikatakan bahwa {jeruk, apel} adalah 

anggota persekutuan dari himpunan A dan B.  

 

Perhatikan juga bahwa terdapat anggota himpunan A 

yang tidak menjadi anggota himpunan B, demikian pula 

sebaliknya.  

 Keadaan dua himpunan seperti ini disebut himpunan 

tidak saling lepas (berpotongan). 

          

 

 

, 

               

 
 

Pernahkah kamu mendengar dua himpunan sama? Mengapa dua himpunan bisa 

dikatakan sama? 

Perhatikan contoh dua himpunan berikut ! 
Misalkan ada himpunan A = {t, i, k, a} dan 

             B = {a, t, i, k }. 

Apa yang dapat dijelaskan dari kedua himpunan tersebut? 

 

Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas 

(berpotongan) jika A dan B mempunyai anggota 

persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan 

anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika tidak ada 

anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B 

maka hubungan kedua himpunan tersebut dikatakan  

himpunan saling lepas  atau saling asing. 

Pertanyaannya, jika ada himpunan saling lepas berarti 

ada himpunan tidak saling lepas? Apa itu himpunan 

tidak saling lepas, dan berikan contohnya? 

 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 

informasi atau pngetahuan 

mengenai hubungan antar 

himpunan 

 

Jadi  himpunan tidak saling lepas itu jika ada anggota himpunan A yang menjadi anggota 

himpunan B, dan ada anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota  

himpunan B, begitu juga sebaliknya. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai hubungan 

antar himpunan 
 

 

PENTING! 
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Dengan demikian himpunan A dan himpunan B disebut dua himpunan sama 

dan ditulis A = B 

Jadi dapat dikatakan bahwa    Tahukah kamu? 

 

 

 

 

 

Sekarang uji pemahamanmu dengan mengerjakan soal di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Pertama kita mendaftar masing-masing anggotanya himpunan tersebut, 

sehingga diperoleh : 

P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Q = {2, 3, 5, 7} 

R = {a, b, c, d} 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 Kemudian perhatikan himpunan P dan Q. 

Anggota persekutuan dari himpunan P dan Q adalah {2, 3, 5}. Namun masih 

terdapat anggota himpunan P yang tidak menjadi anggota himpunan Q, yaitu {1, 4, 

6}. Demikian pula, terdapat anggota himpunan Q yang tidak menjadi anggota 

himpunan P, yaitu {7}. 

 
Dua himpunan dikatakan sama, 

apabila kedua himpunan mempunyai 

anggota yang tepat sama. 

Jika banyaknya anggota himpunan  

P = banyaknya anggota himpunan Q, 

atau n (P) = n (Q) maka P dan Q dikatakan 

ekuivalen 

Dua himpunan A dan B dikatakan 

ekuivalen jika n (A) = n (B) 

Dari dua himpunan tersebut dapat dilihat bahwa setiap anggota 

himpunan A memuat anggota himpunan B, begitu juga 

sebaliknya, bahwa setiap anggota himpunan B memuat  

anggota himpunan A 

 

 

 

Tulislah anggota dari masing- masing himpunan berikut! 

Kemudian tentukan hubungan antar himpunan tersebut! 

P ={x | x < 7, x  A} 

Q = {bilangan prima kurang dari 10} 

R = {empat huruf pertama dalam abjad} 

S ={x | 1 ≤ x ≤ 6, x  C} 

 

Perhatikan langkah-langkah berikut untuk 

menyelesaikannya 
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Dengan demikian, himpunan P dan Q dikatakan tidak saling lepas (berpotongan). 

 Selanjutnya erhatikan himpunan Q dan R. 

Karena tidak ada anggota persekutuan antara himpunan Q dan R, maka dikatakan 

himpunan Q dan R saling lepas atau saling asing.  

Namun, perhatikan bahwa Q = {2, 3, 5, 7},  n (Q) = 4 dan R = {a, b, c, d}, n(R) = 4.  

Dengan demikian, dikatakan bahwa himpunan Q dan R ekuivalen, 

 karena n (Q) = n(R). 

 Sekarang, perhatikan himpunan P dan S. 

Kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. 

Jadi, himpunan P dan S dikatakan dua himpunan sama    

  

 

 

 

Apa kamu tahu apa itu irisan dua himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai irisan? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud irisan dua himpunan dan bagaimana cara 

mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

A adalah himpunan semua bunga yang disenangi Syahrini. 

B adalah himpunan semua bunga yang disenangi Syahrani. 

1. Kedua himpunan itu adalah : 

A = {mawar, melati, anggrek} 

B = {matahari, anggrek} 

2. Untuk melihat apakah ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota 

himpunan B dapat dilakukan dengan membandingkan satu persatu, apakah elemen 

A ada pasangannya yang sama pada B dan sebaliknya. Kita dapat merancang 

prosedur sistematis untuk melakukan ini sebagai berikut : 

OPERASI HIMPUNAN 

IRISAN DUA HIMPUNAN 

Syahrini dan Syahrani adalah dua orang sahabat. 

 Syahrini senang dengan bunga mawar, bunga melati, dan 

bunga angrek, sedangkan Syahrani senang dengan bunga 

matahari dan bunga anggrek. 

1. Jika A adalah himpunan bunga yang disenangi oleh 

Syahrini dan B adalah himpunan bunga yang disenangi 

oleh Syahrani, tentukanlah anggota himpunannya. 

2. Apakah ada anggota kedua himpunan itu yang sama? 

Pemodelan pada bagian 

ini yaitu memberikan 

model atau cara yang 

dapat ditiru siswa 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan informasi 
atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk 
menemukan irisn dua himpunan 
 

Pemodelan pada bagian ini yaitu 
memberikan model atau cara 
yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 
permasalahan 

 



     

 25 

 

a. Ambil elemen pertama A, bandingkan dengan elemen B. Apabila ada pasangan 

yang anggotanya sama, tuliskan anggota yang sama itu pada sebuah himpunan 

misalkan himpunan C. 

b. Ambil elemen kedua, ketiga, dan seterusnya dari A, ulangi hal yang sama. 

c. Bila setelah semua elemen A diproses, maka himpunan C tersebut merupakan 

irisan himpunan A dan himpunan B. 

Prosedur ini kita lakukan sebagai berikut. 

(i) Ambil elemen pertama dari A yaitu: mawar. Apakah pasangan yang sama ada 

di B? tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

(ii)  Ambil elemen kedua dari A yaitu: melati. Apakah pasangan yang sama ada di 

B? tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

(iii) Ambil elemen ketiga dari A yaitu: anggrek. Apakah pasangan yang sama ada di 

B? ada. Karena ada pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama 

sebagai anggota sebuah himpunan, misalnya himpunan C = {anggrek} 

(iv) Karena semua elemen himpunan A telah habis, maka diperoleh sebuah 

himpunan yang anggotanya adalah ada di himpunan A dan ada di himpunan B, 

yaitu: C = {anggrek} 

3. Himpunan semua anggota yang ada di A dan ada di B, disebut irisan himpunan A 

dan himpunan B. Karena itu, irisan himpunan A dan himpunan B adalah {anggrek}. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Kita ketahui kedua himpunan itu adalah: 

P = {sapi, kerbau, kambing, kuda } dan Q = {sapi, kerbau, kambing, harimau, singa} 

 

Untuk mencari himpunan yang anggotanya ada di himpunan P 

dan ada dihimpunan Q, kita lakukan prosedur penyelesaian  

sebagai berikut ! 

1. Ambil elemen pertama dari P, yaitu: sapi 

Apakah ada pasangan yang sama di Q? ada. Karena ada 

pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama ini  sebagai anggota sebuah 

himpunan R, yaitu: R = {sapi} 

Supaya lebih jelas, perhatikan 
contoh berikut ! 

Diketahui himpunan : 

  P = {sapi, kerbau, kambing, kuda} 

  Q = {sapi, kerbau,  kambing, harimau, singa} 

Temukanlah sebuah himpunan yang 

anggotanya ada di himpunan P dan ada di 

himpunan Q ! 

Pemodelan pada bagian ini yaitu 
memberikan model atau cara 
yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 
permasalahan 
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2. Ambil elemen kedua dari P yaitu: kerbau 

Apakah ada pasangan yang sama di Q? ada. Karena ada pasangan yang sama, kita 

tuliskan anggota yang sama ini sebagai anggota himpunan R, sehingga R = {sapi, 

kerbau}. 

3. Ambil elemen ketiga dari P yaitu: kambing. Apakah ada pasangan yang sama di Q? 

ada. Karena ada pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama ini sebagai 

anggota himpunan R, sehingga R = {sapi, kerbau, kambing} 

4. Ambil elemen keempat dari P yaitu: kuda. Apakah ada pasangan yang sama di Q? 

tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

5. Karena semua elemen P telah habis, maka kita peroleh himpunan R yang 

anggotanya merupakan anggota himpunan P dan anggota himpunan Q, yaitu: R = { 

sapi, kerbau, kambing}. 

6.  Himpunan yang kita peroleh ini disebut irisan himpunan P dan himpunan Q. 

 
Berdasarkan penyelesaian contoh-contoh di atas. 

Maka kita peroleh definisi irisan himpunan sebagai berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk menentukan irisan dua himpunan,  
ada beberapa kemungkinan yaitu: 

 
 

Contoh : 
P = Himpunan warna rambu-rambu lalu lintas 

Q = Himpunan warna pelangi 

Selidiki apakah: P ⊂ Q, bagaimana hubungan (P ∩ Q) dengan himpunan P? 

  

 

  

Menentukan Irisan Dua Himpunan 

1. Jika himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain 

Irisan himpunan A dan B adalah himpunan 

semua anggota semesta yang merupakan 

anggota himpunan A dan himpunan B. 

Dilambangkan A  B = {x|x A dan x ∈ B} 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai pengertian irisan dua 

himpunan 
 

Bagaimana cara menyelidikinya? 

Perhatikan langkah-langkah berikut ini 

untuk menyelidikinya! 
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Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

P = Himpunan warna warna rambu-rambu lalu lintas  

Q = Himpunan warna pelangi 

Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendaftar anggota dari himpunan 

tersebut, maka kita peroleh : 

P = { merah, kuning, hijau } 

Q = {merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila } 

1. Untuk menyelidiki apakah P ⊂ Q, kita lakukan langkah berikut : 

Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan P ada di himpunan Q yaitu: 

merah ∈ P dan merah ∈ Q; kuning ∈ P dan kuning ∈ Q; hijau ∈ P dan hijau ∈ Q. 

Karena seluruh anggota himpunan P merupakan anggota himpunan Q, maka 

disimpulkan P ⊂ Q. 

2. Hubungan P ∩ Q dengan himpunan Q: 

Karena: merah ∈ P dan merah ∈ Q; kuning ∈ P dan kuning ∈ Q; hijau ∈ P dan 

hijau ∈ Q. 

Maka (P ∩ Q) = {merah, kuning, hijau}. 

Ternyata (P ∩ Q) = Q 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan seperti gambar berikut  

 

 

 

 

 

       Gambar 6 : Diagram venn P ⊂ Q 

Perhatikan contoh berikut      Ingat pengertian irisan !!!! 

Misal  P = Himpunan 6 abjad Latin yang pertama 
Q = Himpunan 3 abjad Latin yang pertama 

 Selidiki P  Q   
Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu  

Mendaftar anggota himpunan dari P dan Q, maka kita peroleh : 
P = {a, b, c, d, e, f}   
Q = {a, b, c} 
Dari mendaftar kita peroleh bahwa ada  
anggota himpunan P yang juga menjadi anggota himpunan Q yai tu {a, b, c}, begitu 
juga sebaliknya, seluruh anggota Q merupakan anggota dari P. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau 
pngetahuan mengenai langkah 

untuk menyelidiki sebuah masalah 
 

S    Q 

.jingga              P  .biru 

.nila                                            .ungu .merah    .kuning 

       .hijau 

Irisan himpunan A 

dan B adalah 

himpunan semua 

anggota semesta 

yang merupakan 

anggota himpunan 

A dan himpunan B. 
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Dapat disimpulkan P  Q = {a, b, c} 

Jika kita gambarkan dengan menggunakan diagram venn, maka akan tampak 
seperti berikut  

 

 

 

 

 

      Gambar 7 : Diagram venn P  Q 

Dari contoh-contoh di atas, kita peroleh sifat 

 

 

 

 

Contoh : 

Misal   X = Himpunan 3 propinsi di Indonesia 

Y = Himpunan 3 propinsi di pulau jawa 

Bagaimana cara menyelidiki hubungan YX   

Caranya mudah, Untuk menyelidiki YX  perhatikan langkah berikut! 

1. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan X ada di himpunan Y  

Pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut 

X = { Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur } 

Y = { Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur } 

2. Dari mendaftar anggota masing-masing himpunan kita peroleh bahwa seluruh 

anggota himpunan X merupakan anggota himpunan di Y. 

Jadi dapat disimpulkan seluruh anggota A merupakan anggota di B 

Jika digambar dengan diagram venn maka akan tampak seperti berikut 

 

2. Himpunan sama 
Dua himpunan dikatakan sama bila elemen-elemennya sama 

Misalkan A dan B adalah dua himpunan. 

Jika A ⊂ B, maka A  B = A 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai sifat irisan 

 

S              P 

.d   .e 

Q 

   .f 

.a    .b        .c 
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  Gambar 8 : Diagram venn X  Y = X = Y 
 

Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ! 

 

 

 

Perhatikan langkah berikut! 

1. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B  

Pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut 

A = {sapi, kambing, kerbau } 

B = { sapi, kambing, kerbau } 

2. Dari mendaftar anggota masing-masing himpunan kita peroleh bahwa seluruh 

anggota himpunan A merupakan anggota himpunan di B. 

Jadi dapat disimpulkan seluruh anggota A merupakan anggota di B 

Jika digambar dengan diagram venn maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 

 

 

                Gambar 9 : Diagram venn A=B 

Dari diagram venn tersebut kita peroleh  A  B = A = B 

 

S   X = Y 

.Jawa Barat          

.Jawa Tengah 

.Jawa Timur 

Misalkan A = Himpunan hewan pemakan rumput 

    B = Himpunan 3 hewan berkaki empat 

Selidiki A  B ? 

S   A = B 

. Sapi  .Kambing 

 .Kerbau 
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 Nah dari contoh- contoh tersebut kita peroleh sifat  

 

 

 

 

         Ingat Kembali ! 

 

 

 

 

Sekarang perhatikan contoh berikut ini! 

 

  Jika  C = Himpunan tiga nama buah yang berawalan huruf “A” 

         D = Himpunan 5 nama buah 

          Carilah C  D. 

Nah perhatikan cara penyelesaiannya! 

1. Langkah pertama kita mendaftar anggota dari kedua 

himpunan tersebut,  

C = himpunan tiga nama buah yang berawalan huruf “A” 

Maka anggota dari C = {Apel, Anggur, Alpukat} 

D = himpunan lima nama buah, maka naggota  

maka anggota dari D = {Apel, Nanas, Anggur, Jeruk, Sirsak}. 

2. Dari mendaftar dapat dilihat bahwa ada anggota himpunan 

C yang juga menjadi anggota himpunan D, yaitu apel dan 

anggur, ada juga anggota C yang tidak menjadi anggota 

himpunan D yaitu alpukat,  demikian juga ada anggota 

himpunan D yang tidak menjadi anggota C yaitu nanas, 

jeruk, dan sirsak 

3. Maka diperoleh C   D = {Apel, Anggur} 

 

 

Jika A = B maka A   B = A = B 

3. Himpunan yang tidak saling lepas 
 

Masih ingatkah kamu mengenai himpunan yang  tidak saling lepas? 

Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas (berpotongan) 
jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada 
anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan 

anggota A. 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah 
untuk menyelidiki 

sebuah masalah 
 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk 

menyelesaikan 
suatu 

permasalahan 
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Masih ingatkah kamu apa itu himpunan 

Yang saling lepas?      Ingat!! 

      

 

 

 

Sekarang coba selesaikan contoh berikut ini! 

Misal M = himpunan 3 hewan berkaki dua 

           N = Himpunan 3 hewan berkaki empat 

        Carilah M   N ? 

Mari kita selesaikan contoh tersebut, 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya! 

Langkah pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut,  

M = himpunan 3 hewan berkaki dua,  

maka anggota dari M dapat ditulis M = {ayam, bebek, burung} 

N = himpunan 3 hewan berkaki empat  

maka anggota dari N dapat ditulis N= {Sapi, Kambing, Kerbau} 

Dari mendaftar dapat dilihat bahwa tidak ada anggota 

himpunan M yang menjadi anggota himpunan N, demikian 

juga tidak ada anggota himpunan N yang menjadi anggota M  

Hal ini berarti M  N tidak mempunyai anggota  atau  

M  N = 

Dapat dikatakan bahwa M dan M merupakan himpunan-

himpunan   yang saling lepas 

 

Waktunya Diskusi! Diskusikanlah masalah berikut ini dengan 

temanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dua himpunan yang saling lepas 
 

Himpunan saling lepas yaitu jika tidak ada anggota himpunan  A 

yang menjadi anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, 

 tidak ada nggota himpunan B yang menjadi anggota himpunan A 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

DISKUSI 

Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran 

Matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran Fisika, dan 10 

orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. 

1. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? 

2. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? 

3. Berapa banyak siswa dalam kelas itu? 

Masyarakat 
belajar 
Dalam 

masyarakat 
belajar 

diharapkan 
siswa bekerja 
sama untuk 

memecahkan 
masalah 

 
Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 
dapat menilai siswa dari proses bekerja sama, 

mengeluarkan pendapat , dan hasil dari 
diskusi 

Menemukan, dalam proses ini 
diharapkan siswa menemukan 

sendiri cara untuk menyelsaikan 
suatu masalah 

 

Konstruktivisme 

Mengingatkan kembali pengertian 

himpunan yang saling lepas 
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Apa kamu tahu apa itu gabungan dua himpunan? Bagaimana kita mengetahui 

bahwa suatu himpunan mempunyai gabungan? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud gabungan dua himpunan dan bagaimana 

cara mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut! 

 
 
 

 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Misalkan:  B adalah himpunan teman Budi 

T adalah himpunan teman Tono 

1. Anggota himpunan B dan himpunan T adalah: 

B = {Hana, Nela, Marto, Irwan} 

T = {Nela, Yanita, Yaska} 

2. Jika teman Budi digabung dengan teman Tono, maka teman kedua orang itu 

adalah 

Untuk mencari gabungan kedua himpunan itu dapat kita lakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

a. Periksa elemen himpunan B dan elemen himpunan T.  

b. Ambil elemen pertama dari B kemudian cocokkan dengan elemen himpunan 

T, bila ada yang sama, hapus elemen tersebut dari himpunan T. Jika tidak ada 

yang sama, lanjut ke elemenberikutnya. 

c.  Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua, ketiga sampai semua elemen B 

telah selesai dicocokkan.  

d. Semua elemen himpunan B ditambahkan dengan sisa elemen himpunan T 

merupakan gabungan himpunan B dengan himpunan T.   

Untuk mencari gabungan himpunan B dengan himpunan T di atas kita lakukan 

sebagai berikut. 

a. Ambil elemen pertama dari himpunan B, yaitu Hana. Apakah Hana elemen 

dari T? tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

b. Ambil elemen kedua dari himpunan B, yaitu Nela. Apakah ada di elemen T? 

Ya, hapus dari elemen himpunan T, sehingga T = {Yanita, Yaska}.  

GABUNGAN DUA HIMPUNAN 

Budi dan Tono adalah siswa kelas VII SMP. Budi 
berteman dengan Hana, Nela, Marto, dan Irwan. 
Sedangkan Tono berteman dengan Nela, Yanita, dan 
Yaska. 

1. Tentukanlah anggota himpunan teman Budi dan 
anggota himpunan teman Tono! 

2. Jika teman Budi dan teman Tono digabung, berapa 
orang teman kedua siswa itu? 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan gabungan dua himpunan 
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c. Ambil elemen ketiga dari himpunan B, yaitu: Marto. Apakah ada di elemen 

T? tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

d.  Ambil elemen keempat himpunan B yaitu: Irwan. Apakah ada di elemen T? 

tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya.  

e. Karena seluruh elemen himpunan B telah selesai dicocokkan, maka sebuah 

himpunan yang elemennya merupakan elemen himpunan B ditambah 

dengan elemen himpunan T yang tersisa merupakan gabungan himpunan B 

dengan himpunan T. 

f.  Misalkan himpunan yang baru itu adalah G, maka G = {Hana, Nela, Marto, 

Irwan,  Yanita, Yaska} dan banyak anggotanya adalah 6. 

 

Jadi, dapat disimpulkan 

 

 Bagaimana cara menyatakan gabungan dua himpunan itu secara matematis? 

Caranya yaitu dengan menggunaka notasi pembentuk himpunan, 

dan dapat ditulis : 

 
 

Untuk menentukan gabungan dua 

himpunan, ada beberapa 

kemungkinan, yaitu : 

 

                               

 Perhatikan contoh berikut ini! 

Contoh diketahui dua himpunan yaitu  

A = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober,  

november, desember},  

B = {januari, juni, juli} 

Selidiki hubungan A  B? 

Langkah-langkah penyelesaian : 

Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

A = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober,  

november, desember} 

B = {januari, juni, juli} 

Telah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu gabungan dari himpunan 

A dan juga himpunan B. 

A  B = { x | x  A atau x  B } 

Menentukan Gabungan Dua 

Himpunan 

1. Himpunan yang satu merupakan 
himpunan bagian dari yang lain. 

 
 

Jadi, himpunan semua anggota A atau anggota B itu 

merupakan gabungan himpunan A dan himpunan B, 

yang dilambangkan dengan A  B. 

 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 
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Jadi A  B = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, 

oktober,  november, desember} = A 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Gambar 10 : Diagram venn menunjukkan A  B 
 

Supaya lebih mengerti, perhatikan contoh berikut ini! 
Diketahui himpunan berikut : 

A = {a, b, c, d, e, f}, 

B = {a, c, d} 

Selidiki hubungan A  B ? 

Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

A = {a, b, c, d, e, f}, 

B = {a, c, d} 

Telah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu  

gabungan dari himpunan A dan juga himpunan B. 

Jadi A  B = {a, b, c, d, e, f} = A. 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           Gambar 11 : Diagram venn menunjukkan A  B 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan informasi 
atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk 
menemukan gabungan dua 

himpunan 
 

 

S   

A 
.Februari .Maret  .April 

.Mei           .Agustus 

B 

 

.September .Oktober .November 

  .Desember 

 

.Januari 

. Juni  .Juli 

S    A 

 

 

 

 

       

.b .e 

                       B 

 

 .f 

.a .c 

 .d 
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Dari dua contoh di atas, kita dapat menyatakan bahwa: 
 

 

Gabungan dari dua himpunan yang sama  

yaitu himpunan itu sendiri 

                                                                   Perhatikan contoh berikut! 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Jika digambar mengunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gambar 12 : Diagram venn menunjukkan P  Q =P=Q 
 

Supaya lebih paham, coba selesaikan soal beirikut!! 

Diketahui A = {tiga hewan berkaki dua} 

 B = {tiga hewan yang termasuk kelompok aves} 

Selidiki A  B ? 

 Perhatikan langkah penyelesaian berikut : 

Kita ketahui A = {tiga hewan berkaki dua} dan 

      B = {tiga hewan yang termasuk kelompok aves} 

Jika A  B maka A B = B 

Misalkan P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabya}  

   Q = {empat kota besar di pulau Jawa} 

Selidiki P  Q ? 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut 

Kita ketahui P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabya} dan 

Q = { empat kota besar di pulau Jawa}. 

Dengan mendaftar anggotanya, diperoleh 

P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya} 

Q = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya} 

Jadi P  Q ={Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabaya} = P = Q 

2. Kedua himpunan sama 
 

Pemodelan pada bagian 
ini yaitu memberikan 
model atau cara yang 

dapat ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah 

untuk menemukan 
gabungan dua himpunan 

 

S 

 

 

 

        P= Q 

 

.Jakarta  .Semarang 

.Yogyakarta 

  .Surabaya 



     

 36 

 

Dengan mendaftar anggotanya, diperoleh 

A = {ayam, burung, angsa } 

     B = {ayam, angsa, burung } 

    Jadi A  B = {ayam, burung, angsa } = A = B 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti gambar berikut 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

                    Gambar 13 : Diagram venn menunjukkan A  B =A=B 
 

 

Dari dua contoh di atas, kita dapat menyatakan bahwa: 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Jika dua himpunan saling lepas, maka gabungannya adalah menggabungkan semua elemen 

dari kedua himpunan tersebut. 

Perhatikan contoh berikut! 

   Jika A = Himpunan 3 nama buah yang berawalan huruf A 

           B = Himpunan 3 nama buah yang berawalan huruf S 

     Dengan mendaftar anggotanya, maka diperoleh : 

 A = {apel, anggur, alpukat} 

  B = {semangka, sirsak, stroberi} 

Dari mendaftar nggotanya, maka dapat diketahui 

A  B = {apel, anggur, alpukat, semangka, sirsak, stroberi} 

 

Jika A = B maka A B = A = B 

3. Kedua himpunan saling lepas (berpotongan) 
 

 
 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan 
model atau cara 

yang dapat ditiru 
siswa untuk 

menyelesaikan 
suatu 

permasalahan 

 

S 

A=B 

.ayam 

 .burung 

.angsa 

Pemodelan pada 

bagian ini yaitu 

memberikan model 

atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai langkah-

langkah untuk 
menemukan gabungan 

dua himpunan 
 

Apa yang dapat disimpulkan dari dua contoh tersebut? 
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Jika digambar dalam diagram venn, maka diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 14 : Diagram venn menunjukkan A dan B saling lepas 
 
 

 

Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan    
dirumuskan sebagai berikut! 

 
 
 

Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan banyak anggota 

dari gabungan dua himpunan. 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Diketahui K = {warna rambu-rambu lalu lintas} dan 

            L = {warna pelangi}. 

Dengan mendaftar anggotanya, tentukan : 

a. anggota K  L; 

b. anggota K  L; 

c. n (K  L). 
Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya! 

 

 

 

 

 

  

Menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan 

 

Langkah pertama, kita daftar anggota dari dua himpunan tersebut, sehingga  

diperoleh K = {warna rambu-rambulalu lintas }  

= {merah, kuning, hijau},                 

           n(K) = 3 

     L = {warna pelangi} 

        = {merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu} 

           n(L) = 7   

a. Akan ditunjukkan K  L  

Sudah kita ketahui bahwa irisan dua himpunan yaitu jika ada anggota himpunan yang 

ada di A juga merupakan anggota himpunan di B.  

Maka kita peroleh K  L = {merah, kuning, hijau } 

Tahukah kamu? 

n (A B) = n (A) + n (B) – n (A B) 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah 

untuk menemukan 
gabungan dua himpunan 

 

S 

     A               B 

.apel 

.anggur 

.alpukat 

.semangka 

.sirsak 

.stroberi 

Pemodelan pada bagian ini 
yaitu memberikan model atau 
cara yang dapat ditiru siswa 
untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan 
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b. Akan ditunjukkan K  L 

Sudah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu semua anggota himpunan A 

dan anggota himpunan B. 

Maka kita peroleh K  L = { merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu } 

c. Akan ditunjukkan n (K    L)  

n (K  L) juga dapat diperoleh dengan rumus berikut. 

n(K  L) = n(K) + n(L) – n(K L) 

          = 3 + 7 – 3 

          = 7 

 

 

Apa kamu tahu apa itu komplemen suatu himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai 

komplemen? Untuk mengetahui apa yang dimaksud komplemen suatu 

himpunan dan bagaimana cara mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah 

permasalahan berikut! 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

1. Langkah pertama kita dapat mendaftar danggota dari himpunan-himpunan 

tersebut, sehingga diperoleh  

S = himpunan bilangan asli kurang dari 10 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

A = {2, 4, 6, 8} 

B = {2, 3, 5, 7} 

2. Selanjutnya kita misalkan P adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota 

himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S. 

Untuk menentukan anggota himpunan P, yang anggotanya bukan anggota 

himpunan A, tetap anggotanya pada himpunan S, kita lakukan dengan 

Komplemen (Complement) Suatu Himpunan 

 

Diketahui himpunan S merupakan himpunan semesta, yaitu himpunan bilangan asli 

yang kurang dari 10. 

Himpunan A adalah himpunan bilangan genap yang ada di S. Himpunan B adalah 

himpunan bilangan prima yang ada di S. 

1. Tentukanlah anggota himpunan S, A, dan B! 

2. Tentukanlah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi 

anggotanya terdapat pada himpunan S! 

3. Tentukalah suatu himpunan anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi 

anggotanya pada himpunan S! 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan komplemen suatu himpunan 
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memasangkan anggota himpunan A dan himpunan S dengan algoritma sebagai 

berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari A. Cocokkan dengan elemen-elemen S. Bila ada 

yang cocok, hapus dari anggota S. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua dari A, elemen ketiga dari A 

sampai semua elemen A telah selesai dicocokkan. 

c. Hapus anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A, sehingga 

anggota himpunan S yang tersisa adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan demikian 

anggota himpunan P adalah anggota himpunan S yang tersisa, yaitu P = {1, 3, 

5, 7, 9}. Himpunan P disebut juga komplemen dari himpunan A atau P = Ac. 

3. Misalkan Q adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi 

anggotanya pada himpunan S. Untuk menentukan anggota himpunan Q, yang 

anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya pada himpunan S, 

 kita lakukan dengan memasangkan anggota himpunan B dan himpunan S 

dengan algoritma sebagai berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari B. Cocokkan dengan elemen-elemen S. Bila ada 

yang cocok, hapus dari anggota himpunan S. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua dari B, elemen ketiga dari B 

sampai semua elemen dari B telah selesai dicocokkan. 

c. Hapus anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A, sehingga 

anggota himpunanS yang tersisa adalah 1, 4, 6, 8, dan 9. Dengan demikian 

anggota himpunan P adalah anggota himpunan S yang tersisa, yaitu Q = {1, 4, 

6, 8, 9}. Himpunan Q disebut juga komplemen dari himpunan B atau Q = Bc 

 

 

 

 

 

 

      

 

Apa yang dapat disimpulkan dari contoh beserta langkah-langkah 

penyelesaiannya? 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan model atau cara yang dapat ditiru 

siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan 
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 Dari contoh dan langkah-langkah penyelesaian di atas 

                                                  kita peroleh definisi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang selesaikan soal berikut!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu 
himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu 

himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota 
himpunan A, dilambangkan dengan AC 

Dengan notasi pembentuk himpunan definisi ini dapat 
dituliskan sebagai berikut. 
AC = {x | x ∈ S dan x ∉ A} 

 
 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai definisi 
komplemen suatu 

himpunan 
 

Diketahui S = {nanas, manggis, pepaya, jambu, jeruk, apel} adalah 
himpunan semesta. 
Jika A = {nanas, pepaya, manggis} dan  
        B = {manggis, jambu, jeruk}, 
Tentukan : 

a. anggota AC 
b. anggota BC 

c. anggota (A  B)C 
 

Kita telah mengetahui diawal bahwa : 

S = {nanas, manggis, pepaya, jambu, jeruk, apel} 

A = {nanas, pepaya, manggis} 

B = {manggis, jambu, jeruk}, 

Kita kembali ke definisi komplemen yaitu komplemen himpunan A 

adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan 

anggota himpunan A 

a. Dari definisi tersebut maka kita peroleh  

AC = {jambu, jeruk, apel} 

b. Dari definisi tersebut maka kita peroleh 

BC = {nanas, pepaya, apel} 

c. Untuk menentukan anggota (A  B)C, tentukan 

terlebih dahulu anggota dari A  B. 

A  B = {manggis 

Jadi  (A  B)C = {nanas, pepaya, jambu, jeruk, apel} 

Pemodelan pada 

bagian ini yaitu 

memberikan 

model atau cara 

yang dapat 

ditiru siswa 

untuk 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah memberikan informasi atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk menemukan komplemen suatu himpunan 
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Apa kamu tahu apa itu selisih suatu himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai selisih? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud selisih suatu himpunan dan bagaimana cara 

mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut 

 

  

 

 

 

 Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Langkah pertama kita dapat mendaftar anggota himpunan A dan anggota 

himpunan B 

Maka kita peroleh : 

A = {sepeda motor, kapal,mobil, kereta api} 

B = {sepeda motor, mobil} 

Setelah kita mendapat aggota dari masing-masing himpunan tersebut, sekarang kita 

menganalisis himpunan-himpunan tersebut. 

1. C adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan 

anggota himpunan B. Untuk menemukan sebuah himpunan yang anggotanya 

seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B dapat kita 

lakukan dengan membandingkan anggota himpunan A dan himpunan B dengan 

algoritma sebagai berikut : 

a.  Ambil elemen pertama dari A. Jika elemen tersebut ada di himpunan B 

hapus dari anggota A, jika tidak ada di B biarkan pada himpunan A. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua, ketiga sampai semua elemen A 

telah selesai dicocokkan. 

c. Himpunan A yang tidak terhapus merupakan himpunan yang anggotanya 

seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. 

 

Selisih  (difference) Suatu Himpunan 

 

Diketahui himpunan A adalah himpunan 4 alat transportasi dan B adalah himpunan 2 alat 

transportasi darat 

1. Jika C adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan 

anggota himpunan B, maka tentukanlah  

anggota himpunan C! 

2.  Jika D adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan 

anggota himpunan A, maka tentukanlah  

anggota himpunan D! 
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Dengan menggunakan algoritma ini, kita lakukan sebagai berikut : 

 Ambil elemen pertama dari A yaitu: sepeda motor. Apakah sepeda motor ada 

di B? Ya. Maka hapus dari A, sehingga A = {mobil, kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen kedua dari A yaitu: kapal Apakah kapal ada di B? Tidak. Maka 

biarkan pada himpunan A, sehingga A = {mobil, kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen ketiga dari A yaitu: mobil. Apakah mobil ada di B? Ya. Maka 

hapus dari A, sehingga A = {kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen keempat dari A yaitu: kereta api. Apakah kereta api ada di B? 

Tidak. Maka biarkan pada himpunan A, sehingga A = {kapal, kereta api}. 

 Karena semua anggota himpunan A telah dicocokkan dengan anggota 

himpunan B, maka himpunan A yang tersisa merupakan himpunan yang 

anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. 

 Maka himpunan C = {kapal, kereta api}. 

Himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota 

himpunan B merupakan selisih himpunan A dan B. 

2. D adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan 

anggota himpunan A, dengan menggunakan algoritma pada butir  1 kita cari 

anggota himpunan D sebagai berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari B yaitu: 1. Apakah sepeda motor ada di A? Ya. 

Maka hapus dari B, sehingga B = {mobil}. 

b. Ambil elemen kedua dari B yaitu: mobil. Apakah mobil ada di A? Ya. Maka 

hapus dari B, sehingga B ={ }. 

c. Karena semua anggota himpunan B telah dicocokkan dengan anggota 

himpunan A, maka himpunan B yang tersisa merupakan himpunan yang 

anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. 

d. Maka himpunan D = { }. 

Himpunan yang anggotanya seluruh anggota himsspunan B yang bukan 

anggota himpunan A merupakan selisih himpunan B dan A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan selisih suatu himpunan 
 

Apa yang dapat disimpulkan dari contoh beserta langkah-langkah 

penyelesaian tersebut? 
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Berdasarkan penyelesaian di atas, kita peroleh definisi berikut. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Perhatikan contoh berikut! 

Perhatikan himpunan A dan B berikut: 
A = {1, 2, 3, 4, 5} dan B = {2, 5, 7, 11} 

   Carilah selisih dua himpunan tersebut 

Langkah-langkah penyelesaian : 

Dengan menggunakan definisi komplemen, Komplemen A 

terhadap B adalah himpunan yang ada di B tetapi tidak ada di 

A, yaitu {7, 11}. Komplemen B terhadap A adalah himpunan 

yang ada di A, tetapi tidak ada di B, yaitu {1, 3, 4}.  

Komplemen B terhadap A, ditulis A – B, dibaca sebagai “Ada di 

A tetapi tidak ada B”. Komplemen A terhadap B, ditulis B – A, 

dan dibaca “Ada di B, tetapi tidak ada di A.” Untuk himpunan di 

atas maka diperoleh selisih himpunannya yaitu : 

(i) B – A = {7, 11} 

(ii) A – B = {1, 3, 4} 

 

 

 

 

 

 

Selisih (difference) himpunan A dan B adalah himpunan yang 

anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. 

Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A – B atau A\B. 

A – B = A\B dibaca: selisih A dan B. 

Dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan sebagai berikut 

 

 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai definisi 
selisih suatu 
himpunan 

 
A – B = {x | x  A, x B} 

B – A = {x | x B, x A} 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah-
langkah untuk 

menemukan selisih 
suatu himpunan 
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Tidak hanya manusia atau makhluk hidup yang mempunyai sifat, namun suatu 

operasi himpunan juga mempunyai sifat. 

Untuk mengetahui sifat-sifat operasi himpunan, mari kita mempelajarinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

DISKUSI 

Terdapat 10 orang siswa yang akan diberangkatkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat 

provinsi dari sekolah SMP Cerdas Bangsa. Kesepuluh orang siswa itu akan dibagi ke dalam 

kelompok siswa yang akan mengikuti olimpiade matematika, olimpiade fisika, dan olimpiade 

kimia. Empat orang siswa akan mengikuti olimpiade matematika, yaitu Burman, Sonia, Tari, dan 

Felik. Tiga orang siswa akan mengikuti olimpiade fisika, yaitu Budi, Andi, dan Rudi. Tiga orang 

siswa akan mengikuti olimpiade kimia, yaitu Tondi, Sodikin, dan Mayora. Olimpiade 

matematika akan diadakan pada hari Senin, olimpiade fisika akan diadakan pada hari Selasa, 

dan olimpiade Kimia akan diadakan pada hari Rabu.  

Diskusikanlah dengan temanmu. 

1. Jika A adalah himpunan siswa yang tidak mengikuti olimpiade Matematika, sebutkanlah 

anggota himpunan A! Tentukan banyak anggota himpunan A? 

2. Jika B adalah himpunan siswa yang tidak ujian hari Rabu, sebutkanlah anggota 

himpunan B! Tentukan banyak anggota himpunan B? 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar 
diharapkan siswa bekerja 
sama untuk memecahkan 

masalah 
 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru dapat menilai siswa dari proses 
bekerja sama, mengeluarkan pendapat , dan hasil dari diskusi 

 

Menemukan, dalam 
proses ini diharapkan 

siswa menemukan 
sendiri cara untuk 

menyelsaikan suatu 
masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah melakukan 
kegiatan diskusi dan menyelesaikan 

suatu permasalahan, muncul pertanyaan 
kritis dari siswa 

Perhatikan contoh berikut! 

Budi dan Badu adalah siswa kelas VII SMP. Budi senang dengan pelajaran matematika, bahasa 

Indonesia, dan Kimia. Sedangkan Badu tidak senang dengan pelajaran apapun. 

1.  Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukanlah anggota 

kedua himpunan itu! 

2.  Jika pelajaran yang disenangi Budi di gabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, apa yang 

kamu simpulkan? 

3. Pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? 
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Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Misal:  A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi. 

B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. 

1. Anggota kedua himpunan ini adalah: 

A = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

B adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu 

B = { } 

2. Pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, 

dilambangkan dengan 

A ∪ B 

A ∪ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∪ { } 

   = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

Ternyata A ∪ B = A 

3. Pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu, dilambangkan dengan A ∩ B. 

A ∩ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∩ { } 

   = { } 

Maka pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu adalah tidak ada. 

Perhatikan kedua himpunan berikut. P adalah bilangan asli yang tidak kurang dari 3 dan Q 

adalah himpunan kosong. Dari kedua himpunan ini kita peroleh: 

P = {1,2,3}    P ∩ Q = {1,2,3} ∩ ∅ 

Q = {}                 = ∅ 

P ∪ Q = {1,2,3}    Ternyata: P ∪ Q = {1,2,3} = P 

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah di atas, kita temukan sifat 

berikut 

  

 

Kedua sifat tersebut sering disebut dengan sifat identitas. Temukanlah istilah lain 

dari sifat identitas. 

Perhatikan kedua diagram Venn berikut. 

                Diagram  Venn I   Diagram venn II 

 

 

 

 

 

Untuk sebarang himpunan A, berlaku: 

i) A ∪ ∅ = A 

ii) A ∩ ∅ = ∅ 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 

mengenai sifat-sifat operasi himpunan 
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Diperoleh:       Diperoleh: 

A = {1,3,5}       A = {p,q,r} 

B = {5,7,9,11}        B = {s} 

A ∪ B = {1,3,5,7,9,11}     A ∪ B = (p,q,r,s) 

B ∪ A = {1,3,5,7,9,11}     B ∪ A = (p,q,r,s) 

A ∩ B = {5}        A ∩ B = Ø 

B ∩ A = {5}       B ∩ A = Ø 

Ternyata:       Ternyata: 

A ∪ B = B ∪ A       A ∪ B = B ∪ A 

A ∩ B = B ∩ A       A ∩ B = B ∩ A 

Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 

 

Kedua sifat ini sering disebut dengan sifat komutatif. Temukanlah istilah lain dari 

kata komutatif! Buktikanlah kedua sifat di atas! 

Perhatikan kembali digaram berikut ini! 

       Diagram Venn I    Diagram Venn II 

 

 

 

 

 

Diperoleh:       Diperoleh: 

P = {a,b,c,d,e}      P = {1,2,3,4} 

Q = {d,e,f,g,h,i}      Q = {4,5,6,7,8,9,10} 

R = {c,e,i,j,k,l,m}      R = {7,8,9,10,11,12} 

P ∪ Q = {a,b,c,d,e,f,g,h,i}     P ∪ Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Q ∪ R = {c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}     Q ∪ R = {4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

(P ∪ Q) ∪ R = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}   (P ∪ Q) ∪ R = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

P ∪ (Q ∪ R) = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}    P ∪ (Q ∪ R) = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

(P ∩ Q) ∩ R = {e}      (P ∩ Q) ∩ R = Ø 

P ∩ (Q ∩ R) = {e}      P ∩ (Q ∩ R) = Ø 

 

Untuk sembarang himpunan Adan B berlaku: 

i) A ∪ B ∪ A; 

ii) A ∩ B = B ∩A 
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Ternyata :      Ternyata: 

(P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R)     (P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R) 

(P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R)       (P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R) 

Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 Kedua sifat ini sering disebut 

dengan sifat asosiatif 

 

Dari diagram Venn I dan II kita temukan juga: 

Diagram Venn I :      Diagram Venn II : 

P ∪ (Q ∩ R) = {a,b,c,d,e,i}      P ∪ (Q ∩ R) = ∪ 

(P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) = {a,b,c,d,e,i}    (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) = ∪ 

P ∩ (Q ∪ R) = {c,d,e}       P ∩ (Q ∪ R) = {4} 

(P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) = {c,d,e}      (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) = {4} 

 

Ternyata:       Ternyata: 

P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R)    P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) 

P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R)   P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 

Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 

 

  

 

 Kedua sifat ini sering disebut dengan sifat distributif 

Pembuktian kedua sifat di atas kita lakukan sebagai berikut. 

Bukti (i): 

Misalkan x sembarang anggota himpunan P ∪ (Q ∩ R), maka 

x ∈ P ∪ (Q ∩ R) berlaku x ∈ P atau x ∈ (Q ∩ R). Akibatnya, x ∈ P atau {x ∈ Q dan x ∈ R) 

(Mengapa?). 

Oleh karena itu, {x ∈ P atau x ∈ Q} dan {x ∈ P atau x ∈ R), atau dapat dituliskan 

x ∈(P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). 

Jadi, jika x ∈ P ∪ (Q ∩ R), maka x ∈ (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). 

 Berarti P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). (terbukti) 

Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R, berlaku: 

i) (P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R); 

ii) (P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R). 

Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R, berlaku: 

i) P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) 

ii) P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 
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Bukti (ii): 

Misalkan x sembarang anggota himpunan P  (Q  R), maka 

x ∈ P  (Q  R) berlaku x ∈ P atau x ∈ (Q  R). Akibatnya, x ∈ P atau {x ∈ Q dan x ∈ R) 

(Mengapa?). 

Oleh karena itu, {x ∈ P atau x ∈ Q} dan {x ∈ P atau x ∈ R), atau dapat dituliskan 

x ∈ (P  Q)  (P  R). 

Jadi, jika x ∈ P  (Q  R), maka x ∈ (P ∪  Q) (P  R). 

 Berarti P  (Q  R) = (P  Q)  (P  R). (terbukti) 

 

 

 
 
 

 Untuk menguji pemahamanmu,  selesaikan masalah-masalah berikut ! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budi dan Badu adalah siswa kelas VII SMP. Budi senang dengan pelajaran 
matematika, bahasa Indonesia, dan Kimia. Sedangkan Badu tidak senang dengan 
pelajaran apapun. 
1. Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukanlah 

anggota kedua himpunan itu! 
2. Jika pelajaran yang disenangi Budi di gabung dengan pelajaran yang disenangi 

Badu, apa yang kamu simpulkan? 
3. Pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? 

Masalah 1 

 
Di Desa Sabulan yang terletak di pulau Samosir 

terdapat 100 rumah tangga. Dari jumlah tersebut 60 
rumah tangga memelihara ternak ayam, 35 rumah 
tangga memelihara ternak kambing, 45 rumah 
tangga memelihara ternak sapi, 15 rumah tangga 
memelihara ternak ayam dan ternak kambing, 5 
rumah tangga memelihara ternak kambing dan 
ternak sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak 
ayam dan ternak sapi. Jika 5 rumah tangga 
memelihara ketiga ternak itu, selesaikanlah 
permasalahan berikut! 

a. Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak ayam? 

b. Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak kambing? 

c.  Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak sapi? 

d. Berapa rumah tangga yang tidak 
memelihara ternak ketiga-tiganya? 

 

Uji Pemahaman 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 

dapat menilai pemahaman siswa dari 

hasil pekerjaannya 

 

Masalah 2 

Menemukan, dalam proses ini 

diharapkan siswa menemukan 

sendiri cara untuk menyelsaikan 

suatu masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah 
melakukan kegiatan diskusi dan 

menyelesaikan suatu 
permasalahan, muncul pertanyaan 

kritis dari siswa 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu 

dalam mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 

5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

REFLEKSI DIRI 

Keberhasilan seseorang  bukan karena takdir, 
tapi karena keuletan dan kesabaran 

Aturan pembagian kelas di sebuah SMP didasarkan pada hasil tes I dan tes II. Siswa yang 
lulus tes I dan tes II akan ditempatkan di kelas VII-A, siswa yang hanya lulus tes I ditempatkan 
di kelas VII-B, dan siswa yang hanya lulus tes II akan ditempatkan di kelas VII-C. Hasil tes 10 
orang siswa ditunjukkan pada tabel berikut ! 

Tabel Hasil Tes I Pembagian Kelas di SMP 
No Nama Hasil Tes 

Tes I Tes II 

1 Toni Lulus Tidak Lulus 

2 Wati Tidak Lulus Lulus 

3 Budi Lulus Lulus 

4 Eka Lulus Lulus 

5 Boby Lulus Tidak Lulus 

6 Rudi Tidak Lulus Lulus 

7 Susan Lulus Lulus 

8 Tino Lulus Tidak Lulus 

9 Serli Lulus Lulus 

10 Nurhasanah Tidak Lulus Lulus 

 
Jika A adalah himpunan siswa yang lulus tes I dan B adalah himpunan siswa yang lulus tes II. 

a) Tentukanlah anggota himpunan A dan himpunan B! 
b) Tempatkanlah siswa berdasarkan kelas masing-masing! 
c) Gambarkanlah diagram venn himpunan A dan B! 

Masalah 3 



     

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materi yang akan dipelajari : 

 Diagram Venn 

 Membaca Diagram Venn 

 Menyajikan operasi himpunan dengan menggunakan diagram venn 

 

  

Tujuan Pembelajaran 

 
 DIAGRAM VENN 

 

Bagian 4 

 Memahami pengertian diagram venn 

 Dapat membaca operasi himpunan 

dalam diagram venn 

 Dapat menyajikan operasi himpunan 

dalam diagram venn 

 Dapat menyajikan soal cerita dengan 

menggunakan diagram venn 
Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

Pada materi sebelumnya telah dipelajari cara menyatakan suatu himpunan, 

menentukan himpunan semesta, menentukan himpunan bagian dari suatu 

himpunan, dan operasi pada himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan secara 

visual (gambar), kalian dapat menunjukkan dalam suatu diagram Venn. 

Apa itu diagram venn? 

Diagram Venn pertama kali diketemukan 

 oleh John Venn,seorang ahli matematika 

 dari Inggris yang hidup pada tahun  

1834-1923. Dalam diagram Venn, himpunan semesta 

 dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain 

dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup 

sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya. 

Diagram venn memudahkan kita untuk menyatakan dan melihat 

hubungan antara beberapa himpunan.   

 

Dalam membuat suatu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAM VENN 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 
adalah memberikan 

informasi atau pngetahuan 
mengenai diagram venn 

 

Bagaimana cara membuat diagram venn? 

1. Himpunan semesta biasanya digambarkan 

dengan bentuk persegipanjang. 

2. Setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan 

digambarkan dengan lingkaran atau kurva 

tertutup sederhana. 

3. Setiap anggota masing-masing himpunan 

digambarkan dengan noktah atau titik. 

4. Jika banyak anggota himpunannya tak 

berhingga, maka masing-masing anggota 

himpunan tidak perludigambarkan dengan 

suatu titik. 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai diagram 
venn 

 

Agar dapat memahami cara menyajikan himpunan 
dalam diagram Venn, pelajari uraian berikut ! 
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Diketahui  : 

S = {Januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,  september,   oktober, 

november, desember} 

P = {januari, juni, juli}; dan 

Q = {maret, mei} 

Himpunan S = {Januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,  september,   

oktober, november, desember} adalah himpunan semestan (semesta pembicaraan). 

Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S berada di pojok kiri.   

Perhatikan himpunan P dan Q! 

 Karena tidak ada anggota persekutuan antara P dan Q, maka P  Q = { }.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua himpunan saling lepas.  

kurva yang dibatasi oleh himpunan P dan Q saling terpisah. 

Selanjutnya, anggota-anggota himpunan P diletakkan pada kurva P, sedangkan 

anggota-anggota himpunan Q diletakkan pada kurva Q. 

Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan P dan Q diletakkan di 

luar kurva P dan Q. 

                                           Gambar   

 

 

 

 

 

Perhatukan contoh berikut! 

Diketahui : 

S = {merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu, hitam, putih } adalah himpunan 

semesta(semesta pembicaraan), 

A = {warna-warna pelangi}, dan B = {warna rambu-rambu lalu lintas}.  

Gambarlah dalam diagram Venn ketiga himpunan tersebut! 

 

 

S    .Oktober 

  P   Q .November 

                                        

 

 

.Februari  

.April  .Agustus .September 

    .Desember 

.januari 

.juni     .juli 

 

.maret 

.mei 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai diagram 

venn 
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Perhatikan langkah penyelesaian berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar diagram venn-nya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah kita belajar menggambar diagram venn, sekarang mari kita belajar 

bagaimana membaca diagram venn. Dalam membaca diagram Venn, perhatikan 

himpunan semesta dan himpunan-himpunan lain yang berada pada diagram Venn 

tersebut. Anggota-anggota himpunan tertentu berada pada kurva yang dibatasi oleh 

himpunan tersebut. 

S     A 

  

    A          B 

 

 

 

.hitam 

 

        .putih 

Membaca Diagram Venn 

Diketahui  S = { merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu,  

hitam, putih } 

A = { warna-warna pelangi } 

B = { warna rambu-rambu lalu lintas } 

 

Pertama kita daftar anggota dari masing-masing himpunan A dan B 

Maka diperoleh  

A = {merah, jingga, kuningg, hijau, biru, nila, ungu} 

B = {merah, kuning, hijau } 

Berdasarkan himpunan A dan B, dapat diketahui bahwa ada anggota 

himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu merah, 

kuning, hijau, sehingga diperolehA  B = {merah, kuning, hijau}.  

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai diagram 
venn 

 

.jingga          B    

            .biru 

.nila 

 

.ungu 

.merah 

 .hijau 

.kuning 
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Agar kalian lebih memahami  
cara membaca diagram Venn,  
perhatikan contoh berikut 
 
 
 
 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram Venn di atas nyatakan himpunan-himpunan berikut 

dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

a. Himpunan S. 

b. Himpunan P. 

c. Himpunan Q. 

d. Anggota himpunan QP . 

e. Anggota himpunan QP . 

f. Anggota himpunan QP \ . 

g. Anggota himpunan CP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Himpunan S adalah himpunan semesta atau semesta pembicaraan. 

Himpunan S memuat semua anggota atau objek himpunan yang 

dibicarakan, sehingga  

S = {1, 2, 3, 4, ..., 20}. 

b. Himpunan P adalah semua anggota himpunan  S yang menjadi 

anggota himpunan P. Dalam diagram Venn, anggota himpunan P 

berada pada kurva yang dibatasi oleh P. Jadi, P = {1, 3, 6, 9,12, 15, 18} 

c. Himpunan Q adalah semua anggota himpunan S yang menjadi 

anggota himpunan Q. Dalam diagram Venn, anggota himpunan Q 

berada pada kurva yang dibatasi oleh Q. Jadi, Q = {3, 4, 5, 6,7, 8, 9}. 

d. Anggota himpunan P  Q adalah anggota himpunan P dan sekaligus 

menjadi anggota himpunan Q = {3, 6, 9}. 

e. Anggota himpunan P  Q adalah semua anggota himpunan P maupun 

himpunan  

Q = {1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18}. 

f. Anggota himpunan P\Q adalah semua anggota P tetapi bukan 

anggota Q, sehingga P\Q = {1, 12, 15, 18}. 

g. Anggota himpunan PC adalah semua anggota S tetapi bukan anggota 

P, sehingga 

PC = {2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20} 

S 

  P                   Q  

.17 

.16  .2 

.14 

 

.13        .11     .10  .20       .19 

.1     .15         .3    

.12   .18   .6   .9 

 

             .4 

               .5    .7 

            .8 

Perhatikan langkah-langkah penyelesian berikut 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah-
langkah membaca 

diagram venn 
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Pada materi sebelumnya kita telah dipelajari cara membaca diagram Venn. 

Sekarang, akan dipelajari cara menyajikan suatu himpunan ke dalam diagram Venn. 

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

P = {m, a, t, e, i, k}, dan  

Q = {f, i, s, k, a} 

Himpunan P  Q = {a, i, k}, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan P 

dan Q saling berpotongan. Diagram Venn yang menyatakan hubungan himpunan S, 

P, dan Q seperti pada gambar berikut  

 

Daerah yang diarsir pada 
diagram Venn di samping 
menunjukkan 

daerah P  Q. 

. 
 
 

 
Perhatikan diagram venn berikut! 

Adapun daerah arsiran pada  

gambar di samping menunjukkan  

daerah P  Q. 

Berdasarkan diagram Venn di samping 

tampak bahwa P  Q = {1, 2, 3, 5, 7, 9}.  

  

Perhatikan contoh berikut! 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut! 

Diketahui: S = {0, 1, 2, 3, ..., 15} 
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
Q = {1, 2, 5, 10, 11}; dan 
R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 
 

Menyajikan Operasi Himpunan dalam Diagram Venn 

S                       

 

  

     

Diketahui    S = {0, 1, 2, ...,15}   P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

       Q = {1, 2, 5, 10, 11} dan R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 

Gambarlah himpunan-himpunan tersebut  
dalam diagram Venn. 

Tunjukkan dengan arsiran daerah-daerah himpunan berikut 

a. P  Q  R 

b. Q  R 
c. QC 

 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 
adalah memberikan informasi 

atau pngetahuan mengenai 
diagram venn 
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Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, dapat diketahui 

bahwa P  Q  R = {2} 

P  Q = {1, 2, 5} 

Q  R = {2, 10} 

P  R = {2, 4, 6} 

Diagramnya vennya seperti berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diketahui S = {1, 2, ..., 15} dan Q = {1, 2, 5, 10, 11},  
sehingga QC = {3, 4, 6, 7, 8,9, 12, 13, 14, 15}. Daerah     
arsiran pada diagram Venn di bawah menunjukkan 
himpunan QC 

           

a. Daerah arsiran pada diagram Venn di bawah menunjukkan 

himpunan P  Q  R. 

                                      

b. Daerah yang diarsir pada diagram Venn di 
bawah menunjukkan himpunan  

Q  R. Dari gambar dapat diketahui bahwa  

       Q R = {1, 2, 4, 5, 6, 8, 10,11,12,14}. 
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Untuk meningkatkan pemahamanmu, selesaikan masalah-masalah berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu 
dalam mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut. 
1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 
2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 
3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana tidak 

lanjutnya? 
4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 
5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 
6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

Dari sekelompok anak, diperoleh data 23 orang suka makan bakso dan mi 
ayam, 45 orang suka makan bakso, 34 orang suka makan mi ayam, dan 6 
orang tidak suka 
kedua-duanya. 
a.  Gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. 
b. Tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. 

REFLEKSI DIRI 

Pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya,  
karena kesempatan yang baik  tidak akan datang  

untuk kedua kalinya 

Uji Pemahaman 

Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain 
tenis, 23 siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar keduaduanya. 
Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan banyaknya 
siswa 
a. yang hanya gemar bermain tenis; 
b. yang hanya gemar bermain sepak bola; 
c. yang tidak gemar kedua-duanya. 

Masalah 1 

Masalah 2 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat 
menilai pemahaman siswa 

dari hasil pekerjaannya 
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A. Pengertian himpunan 

Suatu koleksi objek-objek disebut suatu himpunan dan objek-objek itu disebut 

elemen atau anggota dari himpunan itu. Himpunan biasanya dinyatakan dengan 

huruf kapital A, B, C, dst. Simbol “” digunakan untuk menyatakan suatu objek 

dari suatu himpunan, dan simbol “” menyatakan bukan suatu objek dari suatu 

himpunan. 

B. Cara menyatakan himpunan 

Himpunan dapat dinyatakan dalam tiga cara: (1) dengan kata-kata (2) dengan notasi 

pembentuk himpunan (3) dengan mendaftar anggota-anggotanya.  

C. Himpunan berhingga dan tak berhingga 

1. Himpunan berhingga: A = {1, 2, 3, 4, 5}., n(A) = 5 

2. Himpunan tak berhingga: B = {1, 2, 3, ...}., n(B) =  

D. Operasi himpunan 

1. Irisan: A  B = {x : x  A dan x B} 

a. Sifat irisan: jika A  B, maka A B = A 

b. Kesamaan himpunan: jika A = B, maka A  B = A = B 

c.  Himpunan yang tidak saling lepas: 

Irisan dari dua himpunan yang tidak saling lepas adalah himpunan yang 

memiliki elemen-elemen sekutu. 

d. Himpunan yang saling lepas: 

Irisan dari dua himpunan yang saling lepas adalah 

himpunan kosong () 

2. Gabungan: A  B = {x : x  A atau x  B} 

a. Sifat gabungan: jika B  A, maka A  B = A 

b. Kesamaan himpunan: jika A = B, maka A B = A = B 

c. Himpunan yang tidak saling lepas: 

Jika dua himpunan yang tidak saling lepas, maka gabungannya adalah 

menggabungkan setiap elemen dari kedua himpunan itu tetapi elemen 

irisannya hanya dihitung satukali. 

d. Dua himpunan yang saling lepas: 

Jika himpunan A dan himpunan B saling lepas, maka gabungan dari A dan B 

adalah himpunan yang memuat semua elemen yang ada di A dan di B. 

e. Jika gabungan dari dua himpunan di mana himpunan 

A memuat himpunan B, maka gabungan dari A dan B adalah A sendiri. 

 

 

 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

RANGKUMAN 
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E. Komplemen dan selisih himpunan 

1. Komplemen 

Komplemen dari suatu himpunan A, ditulis A‟ adalah himpunan semua elemen 

di semesta, S yang tidak di A. 

2. Hubungan himpunan M, komplemen, dan semestanya 

a. M  M‟ =  

b. M  M‟ = S 

c. n(M) + n(M‟) = n(S). 

3. Selisih dua himpunan A dan B: 

a. A – B = {x : x  A dan x  B} 

b. B – A = {x : x  B dan x  A} 

F. Diagram Venn 

Suatu cara sederhana menjelaskan relasi antara himpunan adalah dengan diagram 

Venn. 

1. Himpunan semesta 

Jika semua himpunan di bawah pertimbangan adalah himpunan bagian dari 

suatu himpunan S tertentu, maka 

himpunan S disebut himpunan semesta. 

2.  Himpunan bagian 

A  B = {x : jika x  A, maka x  B} 
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DIAGRAM VENN adalah cara menyatakan himpunan dengan menggunakan 

gambar, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan 

himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus 

tertutup sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan  

GABUNGAN yaitu himpunan semua anggota A atau anggota B itu merupakan 

gabungan himpunan A dan himpunan B, yang dilambangkan dengan A  B. 

HIMPUNAN adalah anggota suatu koleksi objek-objek disebut suatu himpunan 

dan objek-objek itu disebut elemen atau anggota dari himpunan itu 

HIMPUNAN BERHINGGA yaitu jika A adalah himpunan bilangan prima 

kurang dari 13  maka A = {2, 3, 5, 7, 11} dengan n (A) = 5. Himpunan A disebut 

himpunan berhingga, artinya banyaknya anggota  A berhingga . 

HIMPUNAN TAK BERHINGGA Jika B = {bilangan asli yang habis dibagi 2} 

maka B = {2, 4,6, ...}, dengan n (B) = tidak berhingga. Himpunan B disebut himpunan 

tak berhingga, karena banyaknya anggota B tak berhingga.s 

HIMPUNAN KOSONG Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak 

mempunyai anggota, 

dan dinotasikan dengan { } atau  

HIMPUNAN SEMESTA Himpunan semesta atau semesta pembicaraan 

adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang 

dibicarakan. Himpunan semesta (semesta pembicaraan) biasanya dilambangkan 

dengan S. 

HIMPUNAN BAGIAN yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian B,  

jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan  

A  B atau B  A 

IRISAN Irisan (interseksi) dua himpunan adalah suatu himpunan yang 

anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut 

KOMPLEMEN Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang 

anggota-anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A.  

SELISIH Selisih (difference) himpunan A dan B adalah himpunan yang  

anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. 

GLOSARIUM 
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Keterangan Peta Konsep : 

Pokok bahasan yang dipelajari             Keterkaitan antar cakupan bahasan 

Sub bagian dari pokok bahasan           Cakupan bahasan dari sub bagian 

yang dipelajari            yang dipelajari 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMPUNAN 

HIMPUNAN SEMESTA 

HIMPUNAN KOSONG 

ANGGOTA HIMPUNAN 

RELASI HIMPUNAN OPERASI HIMPUNAN 

IRISAN 

GABUNGAN 

KOMPLEMEN 

SELISIH 

SIFAT OPERASI 

Disajikan dengan : 

1. Mencacah 

2. Menyatakan sifat 

yang dimiliki 

3. Notasi pembentuk 

4. Diagram venn 

SUBSET 

SUPERSET 

HIMPUNAN SAMA 

HIMPUNAN EKUIVALEN 

SIFAT RELASI HIMPUNAN 
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 Petunjuk Penggunaan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Pelajari daftar isi dan peta konsep dengan teliti untuk mengetahui 

gambaran modul secara umum. 

2. Bacalah modul dengan teliti dan cermat pada bagian pendahuluan 

sampai anda memahami betul untuk apa, dan bagaimana 

mempelajari modul ini. 

3. Bacalah terlebih dahulu materi sebelum anda mengerjakan 

kegiatan di bagian belakang ringkasan tersebut : 

a. Uji Pemahaman : jawablah sesuai dengan pemahaman anda 

terhadap materi yang disajikan. 

b. Refleksi diri : jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas 

serta kerjakan sesuai dengan kemampuan anda setelah 

memepelajarai modul. 

4. Modul ini berisi materi pada pokok bahasan himpunan dengan 

menggunakan pendekatan CTL (Cotextual, Teaching and Learning) 

yang terdiri dari 7 komponen. Komponen konstruktivisme 

terdapat dalam bagian materi pokok, Komponen modeling dan 

lentera motivasi dan langkah-langkah penyelesaian. Tujuan dari 

konstruktividmr yaitu memberikan informasi atau petunjuk 

mentuk menyelesaikan permasalahan. Komponen questioning, 

reflection, authentic assessment terdapat dalam bagian uji 

pemahaman dan refleksi diri. Tujuannya yaitu mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

Komponen inquiry dan learning community terdapat dalam 

bagian diskusi. Tujuannya yaitu setelah kegiatan diskusi mncull 

pertanyaan yang kritis dari siswa.  
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Kompetensi 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah.  

B. Standar Kompetensi 

4.2 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta peyajiannya. 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan komplemen pada 

himpunan 

 

o Siswa dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk 

himpunan dan mendata anggotanya.  

o Siswa dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

o Siswa dapat menyatakan notasi himpunan 

o Siswa dapat menjelaskan himpunan kosong 

o Siswa dapat menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan 

o Siswa dapat menentukan banyak himpunan bagian dari suatu 

himpunan 

o Siswa dapat menentukan irisan, gabungan dan kurang (selisih) dua 

himpunan 

o Siswa dapat menentukan komplemen dari suatu himpunan 

o Siswa dapat menyajikan gabungan, irisan, kurang (selisih) atau 

komplemen suatu himpunan dengan diagram venn. 

o Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram 

venn dan konsep himpunan.  

Tujuan 

AKhir 
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            Gambaran Isi Modul 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berisi materi yang akan 
dipelajari dan juga tujuan 

pembelajaran 

Berisi penjelasan 
Materi pembelajaran 

Berisi info penting dan juga 
catatan-catatan penting 

 

Berisi contoh soal 

dan juga langkah-langkah penyelesaiannya 

      Berisi kegiatan diskusi 

Berisi uji pemahaman, yaitu 
soal-soal yang harus dikerjakan 

siswa 
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Berisi refleksi diri, yaitu umpan balik siswa terhadap 

materi yang dipelajari dan juga berisi lentera motivasi 

yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

Berisi rangkuman materi  pelajaran yang ada di modul 

Berisi yaitu istilah-istilah penting  

yang ada di modul 

Berisi  sumber referensi yang ada di modul 
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Materi yang akan dipelajari : 

 Menentukan Konsep Himpunan 

 Penyajian Himpunan 

 Menemukan Konsep Himpunan Semesta dan diagram venn 

 Kardinalitas Himpunan 

 Menemukan Konsep Himpunan Kosong 

 Relasi Himpunan 

 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIMPUNAN 

 HIMPUNAN BERHINGGA   

 HIMPUNAN TAK BERHINGGA 

 Menyatakan pengertian himpunan 
 Mengenal lambing suatu himpunan 
 Menyatakan suatu objek merupakan 

anggota/eleman suatu himpunan atau 
bukan 

 Mengenal lambang “anggota” suatu 
himpunan dan “bukan anggota” suatu 
himpunan 

 

Bagian 1 

Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

MENEMUKAN KONSEP HIMPUNAN 

Materi pembelajaran yang akan kita bahas saat ini adalah materi himpunan. 

Kamu pasti sering menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan himpunan, misalnya ketika guru menyuruh kamu mencatat nama-nama 

teman satu kelas yang absen pada hari tertentu, ketika orang tua menyuruh kamu 

mencatat nama-nama barang kebutuhan sehari-hari yang akan dibeli agar pada 

waktu belanja tidak terlupakan, dan masih banyak lagi. 

Amatilah pengelompokan negara-negara yang menjadi peserta piala dunia 

pertandingan sepak bola tahun 2010 di Afrika Selatan yang disajikan dalam Gambar 

berikut! 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 : Negara-negara Peserta Piala Dunia  
Pertandingan Sepak Bola Tahun 2010 di Afrika Selatan 
 

Langkah apa yang dapat kamu lakukan setelah melihat gambar tersebut? 

  

1. Pertama kita misalkan nama negara-negara peserta piala dunia 

FIFA tersebut diwakili dengan huruf pertamanya, 

contoh: South Africa diwakili dengan huruf „S‟, Brazil diwakili 

dengan huruf „B‟, dan seterusnya. 

2. Kedua untuk memudahkan kita maka gambarlah seperti 

gambar berikut di atas dapat kita ubah dalam bentuk diagram 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2 : Diagram Negara Peserta Piala Dunia Sepak Bola Tahun 2010 

Langkah yang dapat saya lakukan yaitu : 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

peran 
konstruktivisme 

yaitu 
memberikan 

informasi dan 
pengetahuan 

mengenai contoh 
menemukan 
konsep awal 
himpunan 

Pemodelan, tujuan 
dari pemodelan 

yaitu untuk 
memberikan 

ketrampilan dan 
pengetahuan siswa 
bahwa ada model 

atau cara yang bisa 
ditiru 

 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

diberikan 
informasi 

mengenai langkah-
langkah 

menemukan suatu 
konsep himpunan 
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1. Dari gambar tersebut maka akan kita temukan : 

 

   

 

 

 

 
 

 Mudah kan untuk menemukan suatu himpunan? 
Sekarang saya punya masalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Baiklah sekarang mari ikuti langkah-langkah berikut untuk menjawabnya! 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

a) Negara yang tergabung di grup A adalah: {South Africa, Mexico, Uruguay, France} 

b) Negara yang tergabung di grup E adalah: {Netherlands, Denmark, Japan, Cameroon} 

c) Seluruh peserta tergabung di dalam 8 group yaitu: {group A, group B, group C, group D, 

group E, group F, group G, group H} 

d) Australia berada di group D 

e) Brazil dan Portugal sama-sama berada di group G. 

f) Setiap group anggotanya adalah 4 negara. 

g) Negara yang bertanding seluruhnya ada 32 negara. Seluruh negara peserta pertandingan 

piala dunia ini merupakan anggota himpunan semesta dari himpunan yang menjadi objek 

pembicaraan. 

Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah 

desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah 

ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, 

kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. 

a. Kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di 

atas? 

b. Berapa banyak anggota-anggota kelompok yang kamu temukan?  

Pertama kita harus menemukan kelompok-kelompok yang ada 

di masalahmu. Berdasarkan keterangan di atas kita dapat 

menemukan beberapa kelompok seperti berikut : 

1. Kelompok penduduk desa yang memelihara ternak. 

2. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. 

3. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto. 

4. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri. 

5. Kelompok hewan ternak berkaki dua. 

6.  Kelompok hewan ternak berkaki empat. 

Tanpa merubah arti, kelompok-kelompok yang kita temukan ini 

dapat juga disebut dengan himpunan 

seperti berikut ini. 

1. Himpunan penduduk desa yang memelihara ternak 

2. Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. 

3.  Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Marto. 

4. Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Sumantri. 

5. Himpunan hewan ternak berkaki dua. 

6. Himpunan hewan ternak berkaki empat. 

Konstruktivisme 

Pada bagian ini 

diberikan 

informasi 

mengenai 

langkah-langkah 

menemukan suatu 

himpunan 

 

Langkah 1 
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Dari langkah-langkah tersebut kita peroleh : 

1. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki dua hanya ada 2.  

Hal ini bukan berarti bahwa hewan ternak berkaki 2 hanya 2  jenis, tetapi 

karena ada karakteristik/sifat yang membatasi yaitu ternak peliharaan Pak 

Darwis, Pak Marto dan Pak Sumantri. 

2. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak Sumantri hanya ada 

jenis. Hal ini karena ada karakteristik/sifat yang membatasi yaitu ternak 

peliharaan Pak Sumantri 

 
 

 

 

  

 

 

Catatan penting!!! 

 

Langkah 2 
Karena kata kelompok dapat kita ganti dengan kata 

himpunan, anggota-anggota kelompok yang kita 

temukan di atas dapat kita sebut seperti berikut. 

1. Banyak anggota himpunan penduduk desa yang 

memelihara ternak adalah 3; yaitu banyak anggota {Pak 

Darwis, Pak Marto, Pak Sumantri}. 

2. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Darwis adalah 3; yaitu banyak anggota {ayam, bebek, 

kambing}. 

3. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Marto adalah 3 yaitu anggota dari {kerbau, kambing, 

sapi}. 

4. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak 

Sumantri adalah 2 yaitu anggota dari {ayam, kambing}. 

5. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki dua 

adalah 2, yaitu anggota dari{ayam, bebek}. 

6. Banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki empat 

adalah 3, yaitu anggota dari {kambing, sapi, kerbau}. 

Berdasarkan masalah-masalah diatas dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian himpunan? 

Himpunan adalah sekumpulan objek 

atau benda yang memiliki karakteristik 

yang sama 

atau terdefinisi dengan jelas. 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini 

diberikan informasi 
mengenai langkah-

langkah menemukan 
suatu konsep 

himpunan 
 

Pemodelan, tujuan dari 
pemodelan yaitu untuk 

memberikan ketrampilan 
dan pengetahuan siswa 
bahwa ada model atau 

cara yang bisa ditiru 

 

Maksud ‟terdefinisi dengan jelas‟ adalah bahwa objek atau 

benda yang sekumpulan itu memiliki kesamaan ciri, sifat ataupun 

karakteristik sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau 

benda lain tidak ikut sebagai anggota himpunan/kelompok tersebut 

 

Konstruktivisme 
Peran konstruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai pengertian himpunan  
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Setelah kita mempelajari konsep dasar himpunan,,sekarang mari kita belajar notasi dan 
anggota dari himpunan! 

Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf 
besar (kapital) A, B, C,…, Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam 
himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal { … }. 

 
Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung 
kurawal? 

a. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 

b. P adalah himpunan huruf-huruf vocal. 

c. Q adalah himpunan bilangan buas. 
 

Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang tau? 
 
Perhatikan langkah- langkah penyelesaiannya 
a. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. 

Anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
Jadi A= {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

b. P adalah himpunan huruf-huruf vocal. 
Anggota himpunan huruf-huruf vocal adalah a, I, u, e, o. 
Jadi P={a, I, u, e, o} 

c. Q adalah himpunan tiga binatang buas. 
Anggota himpunan binatang buas antara lain, 
 harimau, singa dan serigala. 
Jadi Q={harimau, singa, serigala} 

 

 

 

 

  

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai contoh bagaimana 

cara menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi himpunan, 

nah dari contoh tersebut kita dapat mengetahui hal-hal seperti 

berikut: 

1. Berdasarkan contoh di atas, A adalah himpunan bilangan cacah 

kurang dari 6, sehingga diperoleh  A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

2. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah anggota elemen dari himpunan A, 

ditulis 0A, 1A, 2A, 3A, 4A dan 5A.  

Karena 6, 7, dan 8 bukan anggota A, maka ditulis 6A, 7A dan 8A. 

NOTASI & ANGGOTA HIMPUNAN 

Contoh 

Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu 

himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan 

itu dan dinotasikan dengan  Adapun benda atau objek 

yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan 

bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan . 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme 

disini adalah memberikan 

informasi atau 

pngetahuan mengenai 

notasi & anggota 

himpunan 

 
Pemodelan, tujuan dari 
pemodelan yaitu untuk 

memberikan ketrampilan dan 
pengetahuan siswa bahwa ada 

model atau cara yang bisa ditiru 

 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini diberikan 

informasi mengenai 
langkah-langkah 

menemukan suatu konsep 
himpunan 

 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai anggota 
himpunan 

 

 

Konstruktiisme 
Peran konstruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pengetahuan 

mengenai notasi dan 
anggota himpunan 

Tahukah kamu? 
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Pernahkan kamu disuruh orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? 

Jika pernah, hal apa saja yang kamu perhatikan sewaktu menyajikan makanan 

tersebut? Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Gambar 3 : Berbagai jenis penyajian makanan 

Berdasarkan gambar penyajian makanan tersebut, terdapat berbagai jenis penyajian 

makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan 

cara yang berbeda pula. Untuk mengetahui cara menyajikan suatu himpunan, 

perhatikan contoh berikut ini 

 

MENYATAKAN SUATU HIMPUNAN 

(Penyajian Himpunan) 

Banyak anggota suatu himpunan 
dinyatakan dengan n. Jika A={0, 1, 

2, 3, 4, 5} maka n(A)= banyak 
anggota himpunan A = 6. 

 

Info Penting 

Sebagai latihanmu, kerjakanlah: 

 

          Himpunan P adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. 

Sebutkan nama himpunan tersebut, sebutkan anggota-anggota 

          himpunan tersebut, dan berapa banyak anggota himpunan tersebut? 

Latihan 

Pasti bisa!!! 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai anggota himpunan 

 

Menemukan,  
dalam proses ini diharapkan 

siswa menemukan sendiri cara 
untuk menyelsaikan suatu 

masalah 

 

Bertanya 
diharapkan setelah siswa  
menyelesaikan masalah, 
akan muncul pertanyaan 

yang kritis 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat menilai 
siswa dari proses bekerja sama, 
mengeluarkan pendapat , dan 

hasil dari diskusi 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 

mengenai penyajian 
himpunan 

 

 

Info Penting 
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Misal diketahui P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 

 

  

Kita ketahui bahwa P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40, kita 

dapat menyajikan atau menyatakan himpunan tersebut dengan beberapa cara, 

diantaranya : 

1. Kita dapat menyatakan P dengan kata-kata dengan cara  ditulis  

P = {bilangan prima antara 10 dan 40}.  

Nah cara ini disebut cara menyajikan suatu himpunan dengan kata-kata.                                                      

2. Kita dapat menyebutkan anggota-anggota dari himpunan P tersebut, dengan 

menuliskannya menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya 

dipisahkan dengan tanda koma.  

Kita peroleh P = P = {11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 }. Cara ini disebut dengan cara 

menyajikan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

3. Yang terakhir kita dapat menyatakan himpunan tersebut dengan kalimat 

matematika. Kita dapat menulis P = {10 < x < 40, x   bilangan prima}. 

Cara ini disebut cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk 

himpunan 

 

 

sudah tahu bagaimana cara menyajikan suatu himpunan ? 

Untuk menyajikan suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan 

3 cara, yaitu : 

Yaitu cara menyajikan suatu himpunan dengan 

cara menyebutkan semua syarat/sifat 

keanggotaannya. 

Yaitu cara menyajikan himpunan 

dengan cara menyebutkan 

 anggota-anggotanya,  

dengan menuliskannya menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya 

dipisahkan dengan tanda koma 

Himpunan dengan cara menyebutkan semua 

syarat/sifat kenaggotaannya. Pada cara ini 

disebutkan semua syarat/sifat keanggotannya 

dan,anggota himpunan dinyatakan dengan suatu 

peubah. Peubah yang biasa digunakan adalah x  

atau y. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah memberikan informasi atau pngetahuan 

mengenai cara menyatakan suatu himpunan 
 

Bagaimana cara menyajikan himpunan tersebut? 

Perhatikan cara penyelesaian berikut ini! 

Dengan menyebutkan sifat 

keanggotaannya 

Dengan mendaftar 

anggotanya 

Dengan notasi 

pembentuk himpunan 



     

 8 

 

 

  

 

Apa yang kamu ketahui tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? 

Apakah kamu dapat membedakan antara himpunan berhingga dan himpunan tak 

berhingga? 

Untuk mengetahui apa itu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga, mari 

kita mempelajarinya! 

Sekarang perhatikan himpunan-himpunan berikut ini : 

1. P =  {m, a, t, e, i, k} 

2. Q = {1, 3, 5, 7, 9} 

3. R = {2, 4, 6, 8, . . . , 20} 

4. S = {0, 1, 2, 3, . . .}  

5. T = {5, 10, 15, 20, . . .} 

Berikut ini penjelasan no.1 

  

 

 

 

   Berikut ini penjelasan no.2      Berikut ini penjelasan no.3 

  

 

 

 

Taukah kamu ? 

 

 

 

Himpunan seperti himpunan P, Q, dan R  dinamakan himpunan berhingga 

 kenapa? Ada yang tahu alasannya?  

Ya alsannya karena himpunan tersebut mempunyai anggota yang berhingga. 

 

Jadi apa yang dimaksud himpunan berhingga? 

 

HIMPUNAN BERHINGGA & HIMPUNAN TAK BERHINGGA 

Apa yang dapat kamu jelaskan dari 

himpunan-himpunan tersebut? 

Pada himpunan P di atas, semua anggota 
himpunan didaftar di antara dua kurung kurawal, 

yaitu m, a, t, e, i, k. 
Jadi banyak anggota himpunan P ada 6 buah. 

1 

Pada himpunan Q di atas, semua 

anggota himpunan juga didaftar di antara 

dua kurung kurawal, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 

banyak anggota himpunan Q ada 5 buah. 

2 

Pada himpunan R di atas, tidak semua 

anggota himpunan didaftar di antara dua 

kurung kurawal tetapi kita bisa menentukan 

bilangan yang paling besar sebagai 

anggotanya, yaitu 20.  

Dengan demikian kita bisa membilang 

banyak anggotanya. Jika kita urutkan 

anggotanya mulai dari 2, 4, 6, . . dan berakhir 

pada 20, dan kita membi-lang banyak 

anggotanya, ternyata ada 10. 

3 

Himpunan berhingga adalah 
himpunan yang memiliki banyak 

anggota berhingga  
 

Setelah kita mempelajari cara untuk menyatakan atau menyajikan  suatu 

himpunan, sekarang mari kita pelajari himpunan berhingga dan tak berhingga. 
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Pada penjelasan no 1, 2, dan 3 kita sudah mengetahui bahwa himpunan P, Q dan R 

merupakan himpunan berhingga. 

Nah sekarang kita akan mencari tahu apakah himpunan S dan T merupakan 

himpunan berhingga atau bukan. 

Berikut ini penjelasan no.4 dan no.5 

 

 

 

  

Jadi, apakah S da T merupakan himpunan berhingga? 

Dari penjelasan tersebut  berarti himpunan S dan T bukan merupakan himpunan 

berhingga, jadi S dan T disebut himpunan tak berhingga 

Himpunan S dan T disebut himpunan tak berhingga karena  banyaknya anggota himpunan 

S dan T  tak berhingga. 

 

 

 

 

  

 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5   siswa   kemudian 

diskusikan dengan teman kelompokmu masalah berikut ini! 

   Berikut ini adalah data pribadi siswi kelas VII SMP N 2 Palipi 

 

 

 

 

 

 

 

Yanti seorang siswa perempuan kelas VII SMP Negeri 2 Palipi. Banyak siswa laki-laki 

di kelasnya ada 13 orang. Merek sepatu yang dipakai ketiga belas siswa itu adalah: Anto 

memakai sepatu merek Spotec, Rudi memakai sepatu merek Bata, Parto memakai sepatu 

merek Adidas, Burju memakai sepatu merek Spotec, Sartono memakai sepatu merek Bata, 

Bintang memakai sepatu merek Eagle, Rendi memakai sepatu merek Bata, Niko memakai 

sepatu merek Loggo, Felik memakai sepatu merek Adidas, Rolando memakai sepatu merek 

Adidas, Sunanto memakai sepatu merek Loggo, Dodi memakai sepatu merek Loggo, dan 

Putu memakai sepatu merek Adidas 

Nah sekarang mari kita lanjutkan menjelaskan no 4 dan no 5 

Pada himpunan S dan T di atas, tidak semua anggotanya didaftar 

di antara dua kurung kurawal, dan kita tidak dapat menentukan 

berapa bilangan terbesar yang merupakan anggota himpunan S maupun T. 

Jadi, jika kita membilang banyak anggotanya, maka 

kita tidak bisa menemukan anggota terakhirnya. 

Jadi apa yang dimaksud himpunan tak berhingga? 

 

Himpunan tak berhingga adalah himpuanan yang 

memiliki banyak anggota tak berhingga 

 

      Diskusi  

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai himpunan 

tak berhingga 
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Masalah 

 

 

 

 

              
 

Bantulah Roby untuk menemukan data  yang diperlukan  khusus di kelas Yanti 
dengan melakukan hal-hal berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data berikut adalah data Yanti seorang siswa perempuan kelas VII SMP Negeri 2 

Palipi. Banyak siswalaki-laki di kelasnya ada 13 orang. Merek sepatu yang dipakai ketiga 

belas siswa itu adalah: Anto memakai sepatu merek Spotec, Rudi memakai sepatu merek 

Bata, Parto memakai sepatu merek Adidas, Burju memakai sepatu merek Spotec, Sartono 

memakai sepatu merek Bata, Bintang memakai sepatu merek Eagle, Rendi memakai sepatu 

merek Bata, Niko memakai sepatu merek Loggo, Felik memakai sepatu merek Adidas, 

Rolando memakai sepatu merek Adidas, Sunanto memakai sepatu merek Loggo, Dodi 

memakai sepatu merek Loggo, dan Putu memakai sepatu merek Adidas.  

Alternatif  penyelesaian masalah di atas ditunjukkan sebagai berikut : 

Toko „Laris Patu‟ adalah sebuah toko yang khusus menjual 

sepatu sekolah berbagai merek. Roby sang pemilik toko itu 

berencana ingin meningkatkan penjualan dalam bulan ini. Agar 

rencananya berhasil, dia ingin tahu merek sepatu apa saja yang 

banyak dipakai siswa. Untuk itu, dia memerlukan data tentang 

merek sepatu yang banyak dipakai siswa 

1. Sebutkanlah nama seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti! 

2. Sebutkanlah merek sepatu yang dipakai oleh seluruh siswa laki-

laki di kelas Yanti! 

3. Kelompokkanlah seluruh siswa laki-laki tersebut berdasarkan 

merek sepatu yang dipakai! 

4. Berapa jenis merek sepatu yang dipakai oleh seluruh siswa laki-

laki di kelas Yanti? 

5. Merek sepatu apa yang paling paling banyak dipakai oleh siswa 

laki-laki di kelas Yanti? Sebutkan! 

Penilaian yang 
sebenarnya 

Dalam penilaian 
yang sebenarnya, 

guru dapat menilai 
siswa dari proses 

bekerja sama, 
mengeluarkan 
pendapat , dan 

hasil dari diskusi 

Menemukan, 
dalam proses ini 

diharapkan siswa 
menemukan 

sendiri cara untuk 
menyelsaikan 
suatu masalah 

 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar diharapkan siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah 

 

ALTERNATIF PENYELESAIAN 
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1. Kelompok seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti adalah {Anto, Rudi, Parto, Burju, 

Sartono, Bintang, Rendi, Niko, Felik, Rolando, Sunanto, Dodi, Putu}. 

2. Merek sepatu yang digunakan oleh seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti adalah {Spotec, 

Bata, Adidas, Eagle, Loggo}. 

3. Kelompok siswa laki-laki berdasarkan merek sepatu yang digunakan yaitu sebagai 

berikut. Kelompok siswa yang menggunakan sepatu merek Spotec adalah {Anto, Burju}. 

 Kelompok siswa yang menggunakan sepatu merek Bata adalah {Rudi, Sartono, 

Rendi}. 

 Kelompok siswa yang menggunakan sepatu merek Adidas adalah {Parto, Felik, 

Rolando, Putu}. 

 Kelompok siswa yang menggunakan sepatu merek Eagle adalah {Bintang}. 

 Kelompok siswa yang menggunakan sepatu merek Loggo adalah {Niko, Sunanto, 

Dodi} 

4. Banyak merek sepatu yang dipakai seluruh siswa laki-laki satu kelas Yanti ada 5 jenis. 

5. Merek sepatu yang dipakai paling sedikit adalah Eagle dan paling banyak adalah 

Adidas. 

Tanpa mengubah makna, kalimat-kalimat pada alternatif penyelesaian masalah di atas 

dapat kita ubah menjadi sebagai berikut : 

1. Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti adalah {Anto, Rudi, Parto, Burju, 

Sartono, Bintang, Rendi, Niko, Rolando, Sunanto, Dodi, Putu}. 

2. Himpunan merek sepatu yang digunakan oleh seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti 

adalah {Spotec, Bata, Adidas, Eagle, Loggo}. 

3.  Himpunan siswa berdasarkan merek sepatu yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti yang menggunakan sepatu merek 

Spotec adalah {Anto, Burju}. 

 Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti yang menggunakan sepatu merek 

Bata adalah {Rudi, Sartono, Rendi}. 

 Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti yang menggunakan sepatu merek 

Adidas adalah {Parto, Felik, Rolando, Putu}. 

 Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti yang menggunakan sepatu merek 

Eagle adalah {Bintang}. 

 Himpunan seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti yang menggunakan sepatu merek 

Loggo adalah {Niko, Sunanto, Dodi}. 

4. Banyak merek sepatu yang dipakai seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti ada 5 jenis. 
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5. Merek sepatu yang paling sedikit dipakai adalah merek Eagle dan yang paling banyak 

dipakai adalah sepatu merek Adidas. 

Seluruh merek sepatu yang digunakan oleh seluruh siswa laki-laki di kelas Yanti 

merupakan anggota himpunan semesta dari himpunan yang menjadi objek pembicaraan. 

 

 

 

 

Uji pemahamanmu dengan mengerjakan maslah-masalah berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diantara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang 

termasuk himpunan dan bukan himpunan, berikan alasan yang 

mendukung. 

a. Kumpulan hewan berkaki dua 

b. Kumpulan warna lampu lalu lintas 

c. Kelompok wanita cantik di Indonesia 

 

Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan  

tanda kurung kurawal. 

a. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. 

b. M adalah himpunan binatang pemakan rumput 

c. B adalah himpunan planet-planet dalam tata surya. 

 

 

Masalah 1 

Masalah 2 

Menemukan, dalam 
proses ini diharapkan 

siswa menemukan sendiri 
cara untuk menyelsaikan 

suatu masalah 

 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat 
menilai pemahaman siswa 

dari hasil pekerjaannya 

 

Uji Pemahaman 

 

 

a. Kumpulan hewan berkaki dua antara lain ayam, itik, dan burung. Kumpulan 

hewan berkaki dua adalah suatu himpunan, karena setiap disebut hewan berkaki 

dua, maka hewan tersebut pasti termasuk dalam kumpulan tersebut. 

b. Kumpulan warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Kumpulan 

warna lampu lalu lintas adalah suatu himpunan, karena dengan jelas dapat 

ditentukan anggotanya. 

c. Kumpulan wanita cantik di Indonesia tidak dapat disebut himpunan, karena 

wanita cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi, 

kumpulan wanita cantik bukan termasuk himpunan. 

Alternatif Penyelesaian 
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Perhatikan gambar peta berikut ini ! 

 

 

 

      

             

 

Gambar 4 : Peta Kepulauan Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui M = Himpunan semua 
propinsi di Indonesia 
Periksalah dan tentukan apakah 
pernyataan berikut ini benar atau 
salah! 

a. D.I Yogyakarta M 

b. Kalimantan Timur  M 

c. Bali M  

d. Banjarmasin M  

e. Ujung Pandang M  

f.  Maluku M 
 

 

Masalah 3 

 

Kita dapat dengan mudah menjawabnya dengan mendaftar anggota-anggotanya 

a. A = {senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu} 

b. M = {Kambing, sapi, kerbau} 

c. B = { Merkurius, venus, bumi, mars, yupiter, sapturnus, uranus, neptunus} 

Alternatif Penyelesaian 

 

a. D.I Yogyakarta M 

Pernyataan tersebut salah, karena D. I Yogyakarta merupakan propinsi yang ada di 

Indonesia, sehingga merupakan anggota himpunan dari semua propinsi di Indonesia. 

b. Kalimantan Timur  M   

Pernyataan tersebut benar, karena Kalimantan Timur merupakan propinsi yang ada di 

Indonesia, sehingga merupakan anggota himpunan dari semua propinsi di Indonesia. 

c. Bali M    

Pernyataan tersebut benar, karena Bali merupakan propinsi yang ada di Indonesia, 

sehingga merupakan anggota himpunan dari semua propinsi di Indinesia. 

d. Banjarmasin M  

Pernyataan tersebut salah, karena Banjarmasin merupakan Ibukota Propinsi, sehingga 

Banjarmasin bukan merupakan anggota dari semua propinsi di Indonesia. 

e. Ujung Pandang M 

Pernyataan tersebut benar, karena Ujung Pandang merupakan Ibukota Propinsi, 

sehingga Ujung Pandang bukan merupakan anggota dari semua propinsi di Indonesia 

f. Maluku M 

Pernyataan tersebut benar, karena Maluku merupakan Ibukota Propinsi, sehingga 

Maluku bukan merupakan anggota dari semua propinsi di Indonesia. 

 

 

 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu dalam 

mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu 

apa yang telah kamu pelajari tentang topik Himpunan? 

5.  Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6.  Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI DIRI 

Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, 

jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan 
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Materi yang akan dipelajari : 

 Himpunan Kosong dan Himpunan Semesta 

 Himpunan Bagian 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 HIMPUNAN KOSONG 

 HIMPUNAN SEMESTA 

 HIMPUNAN BAGIAN 

 

 

Bagian 2 

Istilah Penting 

 Memahami pengertian himpunan semesta dan lambangnya 

 Memahami pengertian himpunan bagian. 

 Menyatakan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan 

 Memahami pengertian himpun-an 

     kosong dan lambangnya 

 Menyelesikan masalah yang berkaitan dengan himpunan 

kosong, himpunan semesta dan himpunan bagian. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

  

 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Misalkan  : 

A = {merah, putih}. 

 B = {merah, hijau}. 

C = {merah, putih, biru}. 

Apakah himpunan C memuat semua anggota himpunan A? 

Apakah himpunan C memuat semua anggota himpunan B? 

Perhatikan penjelasan berikut ! 

 
 
 
 
 

 

Sekarang, misalkan kita punya himpunan D = {merah, kuning, putih, ungu}.  
Apakah D memuat semua anggota A?  
Apakah D memuat semua anggota himpunan B? 

  

 

 

 

 

 

Dapatkah kamu menarik kesimpulan, apa yang dimaksud dengan himpunan 
semesta dari suatu himpunan A? 

 Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

 

 

HIMPUNAN SEMESTA & HIMPUNAN 

KOSONG 

HIMPUNAN SEMESTA Konstruktivisme 
Tujuan dari konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan baru dengan mengaitkannya melalui 
konteks kehidupan sehari-hari 

1. Pertama karena C memuat semua anggota A, maka dikatakan bahwa C merupakan 

himpunan semesta dari himpunan A. 

2. Kedua karena ada anggota B yang tidak termuat pada C, yaitu  

hijau (h) ; h  C, maka dikatakan bahwa C bukan himpunan semesta dari himpunan B. 

 

 

Untuk menjawabnya, perhatikan penjelasan berikut ! 

1. Karena D memuat semua anggota di A maka D  juga merupakan himpunan semesta dari A. 

2. Karena D tidak memuat semua anggota B, berarti D bukan merupakan himpunan semesta 

dari himpunan B. 

Jadi, jika kita punya himpunan A = { merah, putih }, maka 

himpunan semesta dari A yang mungkin antara lain: 

1. C = { merah, putih, biru }, atau 

2. D = { merah, kuning, putih, ungu } 

Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan 

yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. 

Himpunan semesta (semesta pembicaraan) biasanya 

dilambangkan dengan S. 
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Apakah kamu bagian dari siswa kelas VII SMP? 

Bagaimana dengan seluruh temanmu satu kelas,apakah 

mereka juga bagian dari siswa kelas VII SMP?. Untuk 

menemukan konsep himpunan bagian, selesaikanlah 

masalah berikut! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

Bagaimana cara menyelesaikan masalah  tersebut?Apakah kamu punya ide? 

             Perhatikan cara penyelesaian berikut ini! 

 

1. Setiap siswa laki-laki merupakan anggota himpunan 

siswa kelas VII atau setiap anggota himpunan A 

merupakan himpunan S. Hal ini berarti juga bahwa 

siswa laki-laki merupakan bagian dari seluruh siswa 

kelas VII atau himpunan siswa laki-laki merupakan 

himpunan bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

HIMPUNAN BAGIAN 

Apa yang kamu ketahui tentang himpunan 

bagian? Konstruktivisme 
Tujuan dari 

konstruktivisme adalah 
membangun 

pengetahuan baru 
dengan mengaitkannya 

melalui konteks 
kehidupan sehari-hari 

Seluruh siswa kelas VII SMP Panca Karya berjumlah 40 orang. Jika A adalah himpunan 

siswa laki-laki yang terdiri 25 orang, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah 

himpunan siswa laki-laki 

yang gemar olah raga bola kaki, D adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, 

E adalah himpunan siswa yang bercita-cita jadi dokter, S adalah himpunan seluruh siswa 

kelas VII. 

1. Apakah anggota-anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S? 

2. Apakah anggota-anggota himpunan B merupakan anggota S? 

3. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota A? 

4. Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota himpunan S? 

5.  Apakah setiap anggota himpunan D merupakan anggota himpunan B? 

Bertanya, tujuan bertaya yaitu untuk mendorong, 
membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa 

 

Pemodelan, tujuan dari pemodelan yaitu 
untuk memberikan ketrampilan dan 

pengetahuan siswa bahwa ada model 
atau cara yang bisa ditiru 

Pemodelan pada bagian 
ini yaitu memberikan 
model atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan 

Penyelesaian 

          Konstruktivisme 
Tujuan dari konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan baru dengan mengaitkannya melalui 
konteks kehidupa sehari-hari 
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2. Setiap siswa perempuan merupakan anggota himpunan siswa kelas VII atau 

selurh anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S. Hal ini berarti juga 

bahwa siswa perempuan bagian dari seluruh siswa kelas VII atau himpunan 

siswa perempuan merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

3. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota 

himpunan siswa laki-laki atau seluruh anggota himpunan C merupakan anggota 

himpunan B.  

Hal ini berarti Himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan B. 

4. Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota 

himpunan siswa kelas VII atau seluruh anggota himpunan C ada di himpunan S. 

Hal ini berarti himpunan siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki 

merupakan himpunan bagian dari seluruh siswa kelas VII. 

5. Seluruh siswa perempuan yang gemar menari ada pada anggota himpunan siswa 

perempuan atau seluruh anggota himpunan D merupakan himpunan hasil B. Hal 

ini berarti juga bahwa himpunan siswa perempuan yang gemar menari bagian 

dari himpunan siswa perempuan atau himpunan siswa perempuan yang gemar 

menari merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa perempuan kelas. 

 

Sekarang coba perhatikan dua himpunan berikut! 

   A = {a, c, d} dan B = {a, b, c, d, e, f} 

Apakah setiap anggota A juga  merupakan anggota B?  

Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian  

                               dari himpunan B? 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Baiklah, mari kita menyimpulkannya 

1. Ya, benar sekali,setiap anggota A merupaka anggota dari B 

2. Karena seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B maka 

disebut bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari 

himpunan B. 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk 

menyelesaikan 
suatu permasalahan 

Kalo begitu apa yang dimaksud dengan  

himpunan bagian? 

Dapatkah kamu menyimpulkannya? 
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 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan dengan temanmu 

 msalah berikut ini!  

Perhatikan gambar berikut ini ! 

      

 

  Gambar 5 : Presiden Republik Indonesia 

   

 

Misalkan A dan B himpunan. 

1. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, 

ditulis A  B, jika setiap anggota A   juga 

merupakan anggota B. 

2. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian 

dari B, ditulis A  B, jika ada anggota A yang 

bukan merupakan anggota B. 

Konstruktivisme, 
Pada bagian ini tujuan 
konstruktivisme  yaitu 

memberikan informsi dan 
pengetahuan mengenai 
suatu himpunan bagian 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, 

guru dapat menilai siswa dari proses 

bekerja sama, mengeluarkan pendapat 

, dan hasil dari diskusi. 

Tips! 

Untuk memeriksa apakah himpunan A merupakan himpunan 

bagian dari himpunan B dapat kita lakukan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa banyak 

anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B. Jika 

anggota himpunan A lebih banyak dari anggota himpunan B 

maka A ⊄ B, jika banyak anggota himpunan A kurang dari 

atau sama dengan banyak anggota himpunan B maka lanjut ke 

langkah selanjutnya. 

2. Periksa apakah setiap anggota himpunan A merupakan 

anggota himpunan B. Jika seluruh anggota himpunan A 

merupakan anggota himpunan B maka A ⊂ B, jika ada 

anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota 

himpunan B maka A ⊄ B. 

Konstruktivisme, 
Pada bagian ini 

tujuan 
konstruktivisme  

yaitu memberikan 
informsi dan 
pengetahuan 

mengenai suatu 
himpunan bagian 

Diskusi 
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Joko, Anto, dan Tedy adalah 3 orang siswa yang memperoleh nilai ulangan harian terendah 

di kelas Pak Sutedo pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pak 

Sutedo memberikan tugas tambahan bagi mereka untuk mencari nama-nama menteri 

sewaktu Bapak BJ Habibie menjabat presiden Republik Indonesia.  Joko ditugaskan 

mencari nama yang dimulai dari huruf A, Anto ditugaskan mencari nama yang dimulai 

dari huruf S, dan Tedy ditugaskan mencari nama yang dimulai dari huruf P. 

Bantulah Joko, Anto dan Tedy untuk mengerjakan tugasnya dengan menjawab pertanyaan 

berikut! 

1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketiga siswa itu untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan Pak Sutedo? 

2. Apa persamaan tugas ketiga siswa itu? 

3. Apa perbedaan tugas ketiga siswa itu? 

 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar diharapkan siswa bekerja sama untuk 

memecahkan masalah 

Menemukan, dalam proses ini diharapkan siswa menemukan sendiri  
cara untuk menyelsaikan suatu masalah 

Masalah  

 

Perhatikan kembali pekerjaan kamu, langkah pertama yang harus dilakukan Joko, 

Anto, dan Tedy adalah mencari nama-nama menteri pada waktu Bapak BJ Habibie menjabat 

presiden RI, selanjutnya memilih nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan. 

 Seluruh menteri pada waktu Bapak BJ Habibie menjabat presiden RI merupakan 

himpunan semesta dari himpunan menteri-menteri yang namanya dimulai dari huruf A, 

huruf S, dan huruf P. 

 Akan berbeda hasil pekerjaan Joko, Anto, dan Tedy, jika himpunan semestanya adalah 

menterimenteri pada waktu Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat presiden RI 

Alternatif Penyelesaian 
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Mari kita tunjukkan bahwa himpunan kosong adalah  

himpunan bagian dari suatu  himpunan. 

Perhatikan contoh berikut! 

1. Diketahui dua himpunan, yaitu A = {1, 2, 3} dan B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Selidiki apakah setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunanB? 

Dapat kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A ada di anggota himpunan B . 

Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

2. Diketahui dua himpunan, yaitu A = {1, 2} dan B = {1, 2, 4, 5, 6} 

Selidiki apakah setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? 

Dapat kita lihat bahwa setiap anggota A ada di anggota himpunan B. 

Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

3. Diketahui dua himpuan, yaitu A = { } dan  B = {4, 5, 6} 

Selidiki apakah anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? 

Dapat kita lihat bahwa himpunan A tidak mempunyai anggota, maka A adalah 

himpunan kosong dan ditulis A = ∅. 

Berdasarkan ketiga diagram di atas dapat dinyatakan bahwa A ⊂ B. 

Karena himpunan A tidak mempunyai anggota, maka A adalah himpunan 

kosong dan ditulis A = ∅. Karena A = ∅ dan A ⊂ B, maka ∅ ⊂ B. 

 

Dari ketiga contoh tersebut,  

apa yang dimaksud himpunan kosong? 

 

           

 

 

Konstruktivisme 
Pada bagian ini diberikan contoh untuk mengetahui 

informasi mengenai himpunan kosong 

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak 

mempunyai anggota, 

dan dinotasikan dengan { } atau  

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikn informasi atau 
pngetahuan mengenai pengertian 

himpunan kosong 

HIMPUNAN KOSONG 
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Uji pemahamanmu dengan mengerjakan masalah-masalah berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari empat orang siswa (Batara, Simon, Sudraja, Marsius) yang memiliki kesempatan 

sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih 

secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan satu dari empat pertanyaan tentang 

himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu 

adalah: 

1) menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0; 

2) menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1; 

3) menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2; 

4) menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. 

Siswa yang mendapat himpunan yang banyak anggotanya tepat satu, maka menjadi 

pemenang. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapat 

pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat 

pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan 

alasanmu! 

Masalah 1 

Menemukan, dalam proses ini diharapkan 
siswa menemukan sendiri cara untuk 

menyelsaikan suatu masalah 

 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 

dapat menilai pemahaman siswa dari hasil 
pekerjaannya 

 

Uji Pemahaman 

 

Perhatikan keempat pertanyaan tersebut! Penyelesaian keempat pertanyaan itu adalah sebagai 

berikut. 

1) Bilangan cacah yang kurang dari 0. Ingat kembali bilangan cacah yang telah kamu pelajari 

waktu SD? Anggota Bilangan cacah yang paling kecil adalah 0, sehingga himpunan yang 

diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 

2) Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 Tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 

dan 1. Dengan demikian himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak 

memiliki anggota. 

3) Bilangan ganjil yang habis dibagi 2.Seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2. 

Mengapa? Silahkan bertanya kepada gurumu. Dengan demikian himpunan yang diperoleh 

Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 

4) Bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota himpunan bilangan prima yang 

merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikianhimpunan yang diperoleh Marsius 

adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat satu, yaitu {2}. 

Dari hasil undian untuk menjawab pertanyaan menentukan himpunan yang anggotanya tepat 

satu, diperoleh oleh Marsius. Dengan demikian Marsius terpilih menjadi pemenang. 

Alternatif Penyelesaian 
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Seluruh siswa kelas VII SMP Panca Karya berjumlah 40 orang. Jika A adalah himpunan siswa 

laki-laki yang terdiri 25 orang, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan 

siswa lakilaki yang gemar olah raga bola kaki, D adalah himpunan siswa perempuan yang 

gemar menari, E adalah himpunan siswa yang bercita-cita jadi dokter, S adalah himpunan 

seluruh siswa kelas VII. 

1) Apakah anggota-anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S? 

(2) Apakah anggota-anggota himpunan B merupakan anggota S? 

(3) Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota A? 

(4) Apakah anggota-anggota himpunan C merupakan anggota himpunan S? 

(5) Apakah setiap anggota himpunan D merupakan anggota himpunan B? 

Masalah 2 

Menemukan, dalam proses ini 
diharapkan siswa menemukan sendiri 

cara untuk menyelsaikan suatu masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah siswa menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut, timbul pertanyaan yang 

kritis dari siswa 

(1) Setiap siswa laki-laki merupakan anggota himpunan siswa kelas VII atau setiap anggota 

himpunan A merupakan himpunan S. Hal ini berarti juga bahwa siswa laki-laki merupakan 

bagian dari seluruh siswa kelas VII atau himpunan siswa laki-laki merupakan himpunan 

bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

(2) Setiap siswa perempuan merupakan anggota himpunan siswa kelas VII atau selurh anggota 

himpunan B merupakan anggota himpunan S. Hal ini berarti juga bahwa siswa perempuan 

bagian dari seluruh siswa kelas VII atau himpunan siswa perempuan merupakan 

himpunan bagian dari himpunan siswa kelas VII. 

(3) Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota himpunan siswa 

laki-laki atau seluruh anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Hal ini berarti 

Himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan B. 

(4) Seluruh siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan anggota himpunan siswa 

kelas VII atau seluruh anggota himpunan C ada di himpunan S. Hal ini berarti himpunan 

siswa laki-laki yang gemar olahraga bola kaki merupakan himpunan bagian dari seluruh 

siswa kelas VII. 

(5) Seluruh siswa perempuan yang gemar menari ada pada anggota himpunan siswa 

perempuan atau seluruh anggota himpunan D merupakan himpunan hasil B. Hal ini berarti 

juga bahwa himpunan siswa perempuan yang gemar menari bagian dari himpunan siswa 

perempuan atau himpunan siswa perempuan yang gemar menari merupakan himpunan 

bagian dari himpunan siswa perempuan kelas VII. 

Alternatif Penyelesaian 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu dalam 

mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam topik 

Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 

5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Diri 

Sukses tidaklah selalu dimiliki oleh orang yang pandai, tapi 

sukses akan lebih dimiliki oleh orang yang gigih 
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Materi yang akan dipelajari : 

 Hubungan Antar Himpunan 

 Operasi Himpunan 

Tujuan Pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IRISAN   

 GABUNGAN 

 KOMPLEMEN   

 SELISIH 

  

  

Bagian 3 

 Memahami Pengertian irisan dua himpunan dan menentukan irisan dua 

himpunan 

 Menyelesaikan soal cerita tentang irisan dua himpunan 

 Memahami pengertian gabungan dua himpunan 

  Menentukan gabungan dua himpunan 

 Menyelesaikan soal cerita tentang gabungan dua himpunan 

 Memahami pengertian himpunan komplemen 

 Menentukan himpunan komplemen 

 Menentukan selisih dua himpunan 

 Menunjukkan himpunan komplemen pada suatu himpunan 

 Menunjukkan selisih dua himpunan 

Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

         

   

Untuk mengetahui apa itu hubungan antar himpunan, mari kita mempelajarinya. 

Perhatikan contoh berikut! 

Diketahui  A = {burung, ayam, bebek} dan 

  B = {kucing, anjing, ikan}.  

Apakah ada anggota A yang menjadi anggota B? 

 

Perhatikan penjelasan berikut! 

 A = {burung, ayam, bebek} dan 
 B = {kucing, anjing, ikan}. 

 
Dapat kita lihat bahwa tidak ada satupun anggota himpunan A yang menjadi 

anggota himpunan B. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu pun anggota 
himpunan B yang menjadi anggota himpunan A.  
 
Sudah terbukti kan bahwa tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota 
himpunan B. 
 
 
  
 
 
 
Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HUBUNGAN ANTAR HIMPUNAN 

Tahukah kamu, apa yang akan kita pelajari pada bagian ini? 
Pada bagian ini kita akan mempelajari hubugan antar himpunan 

Dua himpunan yang tidak kosong 

dikatakan saling lepas atau 

saling asing jika kedua himpunan 

tersebut tidak mempunyai 

anggota persekutuan 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikn 
informasi atau pngetahuan 
mengenai hubungan antar 

himpunan 
 

Apakah anggota himpunan A dan anggota himpunan B 

tidak mempunyai hubungan? 

Seandainya ada hubungan, hubungan apa yang terjadi? 

Kita sudah mengetahui bahwa tidak ada anggota himpunan  A yang menjadi anggota himpunan B. 

Dalam hal ini dikatakan bahwa tidak ada anggota persekutuan antara himpunan A dan B.  

Hubungan antara himpunan A dan B seperti ini disebut himpunan saling lepas atau saling asing. 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikn informasi 

atau pngetahuan 
mengenai hubungan 

antar himpunan 
 

INGAT! 
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Untuk mengetahui jawabnnya,  perhatikan himpunan berikut ini! 

Misalkan  A= {apel, anggur, jeruk, stroberi, melon, pisang} 

B = {nanas, jeruk, apel, rambutan} 

Sekarang perhatikan bahwa terdapat anggota himpunan 

A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu {jeruk, 

apel}. Dalam hal ini dikatakan bahwa {jeruk, apel} adalah 

anggota persekutuan dari himpunan A dan B.  

 

Perhatikan juga bahwa terdapat anggota himpunan A 

yang tidak menjadi anggota himpunan B, demikian pula 

sebaliknya.  

 Keadaan dua himpunan seperti ini disebut himpunan 

tidak saling lepas (berpotongan). 

          

 

 

, 

               

 
 

Pernahkah kamu mendengar dua himpunan sama? Mengapa dua himpunan bisa 

dikatakan sama? 

Perhatikan contoh dua himpunan berikut ! 
Misalkan ada himpunan A = {t, i, k, a} dan 

             B = {a, t, i, k }. 

Apa yang dapat dijelaskan dari kedua himpunan tersebut? 

 

Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas 

(berpotongan) jika A dan B mempunyai anggota 

persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan 

anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika tidak ada 

anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B 

maka hubungan kedua himpunan tersebut dikatakan  

himpunan saling lepas  atau saling asing. 

Pertanyaannya, jika ada himpunan saling lepas berarti 

ada himpunan tidak saling lepas? Apa itu himpunan 

tidak saling lepas, dan berikan contohnya? 

 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 

informasi atau pngetahuan 

mengenai hubungan antar 

himpunan 

 

Jadi  himpunan tidak saling lepas itu jika ada anggota himpunan A yang menjadi anggota 

himpunan B, dan ada anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota  

himpunan B, begitu juga sebaliknya. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai hubungan 

antar himpunan 
 

 

PENTING! 
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Dengan demikian himpunan A dan himpunan B disebut dua himpunan sama 

dan ditulis A = B 

Jadi dapat dikatakan bahwa    Tahukah kamu? 

 

 

 

 

 

Sekarang uji pemahamanmu dengan mengerjakan soal di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Pertama kita mendaftar masing-masing anggotanya himpunan tersebut, 

sehingga diperoleh : 

P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Q = {2, 3, 5, 7} 

R = {a, b, c, d} 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 Kemudian perhatikan himpunan P dan Q. 

Anggota persekutuan dari himpunan P dan Q adalah {2, 3, 5}. Namun masih 

terdapat anggota himpunan P yang tidak menjadi anggota himpunan Q, yaitu {1, 4, 

6}. Demikian pula, terdapat anggota himpunan Q yang tidak menjadi anggota 

himpunan P, yaitu {7}. 

 
Dua himpunan dikatakan sama, 

apabila kedua himpunan mempunyai 

anggota yang tepat sama. 

Jika banyaknya anggota himpunan  

P = banyaknya anggota himpunan Q, 

atau n (P) = n (Q) maka P dan Q dikatakan 

ekuivalen 

Dua himpunan A dan B dikatakan 

ekuivalen jika n (A) = n (B) 

Dari dua himpunan tersebut dapat dilihat bahwa setiap anggota 

himpunan A memuat anggota himpunan B, begitu juga 

sebaliknya, bahwa setiap anggota himpunan B memuat  

anggota himpunan A 

 

 

 

Tulislah anggota dari masing- masing himpunan berikut! 

Kemudian tentukan hubungan antar himpunan tersebut! 

P ={x | x < 7, x  A} 

Q = {bilangan prima kurang dari 10} 

R = {empat huruf pertama dalam abjad} 

S ={x | 1 ≤ x ≤ 6, x  C} 

 

Perhatikan langkah-langkah berikut untuk 

menyelesaikannya 
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Dengan demikian, himpunan P dan Q dikatakan tidak saling lepas (berpotongan). 

 Selanjutnya erhatikan himpunan Q dan R. 

Karena tidak ada anggota persekutuan antara himpunan Q dan R, maka dikatakan 

himpunan Q dan R saling lepas atau saling asing.  

Namun, perhatikan bahwa Q = {2, 3, 5, 7},  n (Q) = 4 dan R = {a, b, c, d}, n(R) = 4.  

Dengan demikian, dikatakan bahwa himpunan Q dan R ekuivalen, 

 karena n (Q) = n(R). 

 Sekarang, perhatikan himpunan P dan S. 

Kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. 

Jadi, himpunan P dan S dikatakan dua himpunan sama    

  

 

 

 

Apa kamu tahu apa itu irisan dua himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai irisan? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud irisan dua himpunan dan bagaimana cara 

mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

A adalah himpunan semua bunga yang disenangi Syahrini. 

B adalah himpunan semua bunga yang disenangi Syahrani. 

1. Kedua himpunan itu adalah : 

A = {mawar, melati, anggrek} 

B = {matahari, anggrek} 

2. Untuk melihat apakah ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota 

himpunan B dapat dilakukan dengan membandingkan satu persatu, apakah elemen 

A ada pasangannya yang sama pada B dan sebaliknya. Kita dapat merancang 

prosedur sistematis untuk melakukan ini sebagai berikut : 

OPERASI HIMPUNAN 

IRISAN DUA HIMPUNAN 

Syahrini dan Syahrani adalah dua orang sahabat. 

 Syahrini senang dengan bunga mawar, bunga melati, dan 

bunga angrek, sedangkan Syahrani senang dengan bunga 

matahari dan bunga anggrek. 

1. Jika A adalah himpunan bunga yang disenangi oleh 

Syahrini dan B adalah himpunan bunga yang disenangi 

oleh Syahrani, tentukanlah anggota himpunannya. 

2. Apakah ada anggota kedua himpunan itu yang sama? 

Pemodelan pada bagian 

ini yaitu memberikan 

model atau cara yang 

dapat ditiru siswa 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan informasi 
atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk 
menemukan irisn dua himpunan 
 

Pemodelan pada bagian ini yaitu 
memberikan model atau cara 
yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 
permasalahan 
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a. Ambil elemen pertama A, bandingkan dengan elemen B. Apabila ada pasangan 

yang anggotanya sama, tuliskan anggota yang sama itu pada sebuah himpunan 

misalkan himpunan C. 

b. Ambil elemen kedua, ketiga, dan seterusnya dari A, ulangi hal yang sama. 

c. Bila setelah semua elemen A diproses, maka himpunan C tersebut merupakan 

irisan himpunan A dan himpunan B. 

Prosedur ini kita lakukan sebagai berikut. 

(i) Ambil elemen pertama dari A yaitu: mawar. Apakah pasangan yang sama ada 

di B? tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

(ii)  Ambil elemen kedua dari A yaitu: melati. Apakah pasangan yang sama ada di 

B? tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

(iii) Ambil elemen ketiga dari A yaitu: anggrek. Apakah pasangan yang sama ada di 

B? ada. Karena ada pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama 

sebagai anggota sebuah himpunan, misalnya himpunan C = {anggrek} 

(iv) Karena semua elemen himpunan A telah habis, maka diperoleh sebuah 

himpunan yang anggotanya adalah ada di himpunan A dan ada di himpunan B, 

yaitu: C = {anggrek} 

3. Himpunan semua anggota yang ada di A dan ada di B, disebut irisan himpunan A 

dan himpunan B. Karena itu, irisan himpunan A dan himpunan B adalah {anggrek}. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Kita ketahui kedua himpunan itu adalah: 

P = {sapi, kerbau, kambing, kuda } dan Q = {sapi, kerbau, kambing, harimau, singa} 

 

Untuk mencari himpunan yang anggotanya ada di himpunan P 

dan ada dihimpunan Q, kita lakukan prosedur penyelesaian  

sebagai berikut ! 

1. Ambil elemen pertama dari P, yaitu: sapi 

Apakah ada pasangan yang sama di Q? ada. Karena ada 

pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama ini  sebagai anggota sebuah 

himpunan R, yaitu: R = {sapi} 

Supaya lebih jelas, perhatikan 
contoh berikut ! 

Diketahui himpunan : 

  P = {sapi, kerbau, kambing, kuda} 

  Q = {sapi, kerbau,  kambing, harimau, singa} 

Temukanlah sebuah himpunan yang 

anggotanya ada di himpunan P dan ada di 

himpunan Q ! 

Pemodelan pada bagian ini yaitu 
memberikan model atau cara 
yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 
permasalahan 
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2. Ambil elemen kedua dari P yaitu: kerbau 

Apakah ada pasangan yang sama di Q? ada. Karena ada pasangan yang sama, kita 

tuliskan anggota yang sama ini sebagai anggota himpunan R, sehingga R = {sapi, 

kerbau}. 

3. Ambil elemen ketiga dari P yaitu: kambing. Apakah ada pasangan yang sama di Q? 

ada. Karena ada pasangan yang sama, kita tuliskan anggota yang sama ini sebagai 

anggota himpunan R, sehingga R = {sapi, kerbau, kambing} 

4. Ambil elemen keempat dari P yaitu: kuda. Apakah ada pasangan yang sama di Q? 

tidak ada. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

5. Karena semua elemen P telah habis, maka kita peroleh himpunan R yang 

anggotanya merupakan anggota himpunan P dan anggota himpunan Q, yaitu: R = { 

sapi, kerbau, kambing}. 

6.  Himpunan yang kita peroleh ini disebut irisan himpunan P dan himpunan Q. 

 
Berdasarkan penyelesaian contoh-contoh di atas. 

Maka kita peroleh definisi irisan himpunan sebagai berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk menentukan irisan dua himpunan,  
ada beberapa kemungkinan yaitu: 

 
 

Contoh : 
P = Himpunan warna rambu-rambu lalu lintas 

Q = Himpunan warna pelangi 

Selidiki apakah: P ⊂ Q, bagaimana hubungan (P ∩ Q) dengan himpunan P? 

  

 

  

Menentukan Irisan Dua Himpunan 

1. Jika himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain 

Irisan himpunan A dan B adalah himpunan 

semua anggota semesta yang merupakan 

anggota himpunan A dan himpunan B. 

Dilambangkan A  B = {x|x A dan x ∈ B} 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai pengertian irisan dua 

himpunan 
 

Bagaimana cara menyelidikinya? 

Perhatikan langkah-langkah berikut ini 

untuk menyelidikinya! 
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Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

P = Himpunan warna warna rambu-rambu lalu lintas  

Q = Himpunan warna pelangi 

Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendaftar anggota dari himpunan 

tersebut, maka kita peroleh : 

P = { merah, kuning, hijau } 

Q = {merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila } 

1. Untuk menyelidiki apakah P ⊂ Q, kita lakukan langkah berikut : 

Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan P ada di himpunan Q yaitu: 

merah ∈ P dan merah ∈ Q; kuning ∈ P dan kuning ∈ Q; hijau ∈ P dan hijau ∈ Q. 

Karena seluruh anggota himpunan P merupakan anggota himpunan Q, maka 

disimpulkan P ⊂ Q. 

2. Hubungan P ∩ Q dengan himpunan Q: 

Karena: merah ∈ P dan merah ∈ Q; kuning ∈ P dan kuning ∈ Q; hijau ∈ P dan 

hijau ∈ Q. 

Maka (P ∩ Q) = {merah, kuning, hijau}. 

Ternyata (P ∩ Q) = Q 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan seperti gambar berikut  

 

 

 

 

 

       Gambar 6 : Diagram venn P ⊂ Q 

Perhatikan contoh berikut      Ingat pengertian irisan !!!! 

Misal  P = Himpunan 6 abjad Latin yang pertama 
Q = Himpunan 3 abjad Latin yang pertama 

 Selidiki P  Q   
Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu  

Mendaftar anggota himpunan dari P dan Q, maka kita peroleh : 
P = {a, b, c, d, e, f}   
Q = {a, b, c} 
Dari mendaftar kita peroleh bahwa ada  
anggota himpunan P yang juga menjadi anggota himpunan Q yai tu {a, b, c}, begitu 
juga sebaliknya, seluruh anggota Q merupakan anggota dari P. 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau 
pngetahuan mengenai langkah 

untuk menyelidiki sebuah masalah 
 

S    Q 

.jingga              P  .biru 

.nila                                            .ungu .merah    .kuning 

       .hijau 

Irisan himpunan A 

dan B adalah 

himpunan semua 

anggota semesta 

yang merupakan 

anggota himpunan 

A dan himpunan B. 
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Dapat disimpulkan P  Q = {a, b, c} 

Jika kita gambarkan dengan menggunakan diagram venn, maka akan tampak 
seperti berikut  

 

 

 

 

 

      Gambar 7 : Diagram venn P  Q 

Dari contoh-contoh di atas, kita peroleh sifat 

 

 

 

 

Contoh : 

Misal   X = Himpunan 3 propinsi di Indonesia 

Y = Himpunan 3 propinsi di pulau jawa 

Bagaimana cara menyelidiki hubungan YX   

Caranya mudah, Untuk menyelidiki YX  perhatikan langkah berikut! 

1. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan X ada di himpunan Y  

Pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut 

X = { Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur } 

Y = { Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur } 

2. Dari mendaftar anggota masing-masing himpunan kita peroleh bahwa seluruh 

anggota himpunan X merupakan anggota himpunan di Y. 

Jadi dapat disimpulkan seluruh anggota A merupakan anggota di B 

Jika digambar dengan diagram venn maka akan tampak seperti berikut 

 

2. Himpunan sama 
Dua himpunan dikatakan sama bila elemen-elemennya sama 

Misalkan A dan B adalah dua himpunan. 

Jika A ⊂ B, maka A  B = A 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai sifat irisan 

 

S              P 

.d   .e 

Q 

   .f 

.a    .b        .c 
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  Gambar 8 : Diagram venn X  Y = X = Y 
 

Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ! 

 

 

 

Perhatikan langkah berikut! 

1. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B  

Pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut 

A = {sapi, kambing, kerbau } 

B = { sapi, kambing, kerbau } 

2. Dari mendaftar anggota masing-masing himpunan kita peroleh bahwa seluruh 

anggota himpunan A merupakan anggota himpunan di B. 

Jadi dapat disimpulkan seluruh anggota A merupakan anggota di B 

Jika digambar dengan diagram venn maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 

 

 

                Gambar 9 : Diagram venn A=B 

Dari diagram venn tersebut kita peroleh  A  B = A = B 

 

S   X = Y 

.Jawa Barat          

.Jawa Tengah 

.Jawa Timur 

Misalkan A = Himpunan hewan pemakan rumput 

    B = Himpunan 3 hewan berkaki empat 

Selidiki A  B ? 

S   A = B 

. Sapi  .Kambing 

 .Kerbau 
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 Nah dari contoh- contoh tersebut kita peroleh sifat  

 

 

 

 

         Ingat Kembali ! 

 

 

 

 

Sekarang perhatikan contoh berikut ini! 

 

  Jika  C = Himpunan tiga nama buah yang berawalan huruf “A” 

         D = Himpunan 5 nama buah 

          Carilah C  D. 

Nah perhatikan cara penyelesaiannya! 

1. Langkah pertama kita mendaftar anggota dari kedua 

himpunan tersebut,  

C = himpunan tiga nama buah yang berawalan huruf “A” 

Maka anggota dari C = {Apel, Anggur, Alpukat} 

D = himpunan lima nama buah, maka naggota  

maka anggota dari D = {Apel, Nanas, Anggur, Jeruk, Sirsak}. 

2. Dari mendaftar dapat dilihat bahwa ada anggota himpunan 

C yang juga menjadi anggota himpunan D, yaitu apel dan 

anggur, ada juga anggota C yang tidak menjadi anggota 

himpunan D yaitu alpukat,  demikian juga ada anggota 

himpunan D yang tidak menjadi anggota C yaitu nanas, 

jeruk, dan sirsak 

3. Maka diperoleh C   D = {Apel, Anggur} 

 

 

Jika A = B maka A   B = A = B 

3. Himpunan yang tidak saling lepas 
 

Masih ingatkah kamu mengenai himpunan yang  tidak saling lepas? 

Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas (berpotongan) 
jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada 
anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan 

anggota A. 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah 
untuk menyelidiki 

sebuah masalah 
 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang 

dapat ditiru siswa 
untuk 

menyelesaikan 
suatu 

permasalahan 
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Masih ingatkah kamu apa itu himpunan 

Yang saling lepas?      Ingat!! 

      

 

 

 

Sekarang coba selesaikan contoh berikut ini! 

Misal M = himpunan 3 hewan berkaki dua 

           N = Himpunan 3 hewan berkaki empat 

        Carilah M   N ? 

Mari kita selesaikan contoh tersebut, 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya! 

Langkah pertama kita mendaftar anggota dari kedua himpunan tersebut,  

M = himpunan 3 hewan berkaki dua,  

maka anggota dari M dapat ditulis M = {ayam, bebek, burung} 

N = himpunan 3 hewan berkaki empat  

maka anggota dari N dapat ditulis N= {Sapi, Kambing, Kerbau} 

Dari mendaftar dapat dilihat bahwa tidak ada anggota 

himpunan M yang menjadi anggota himpunan N, demikian 

juga tidak ada anggota himpunan N yang menjadi anggota M  

Hal ini berarti M  N tidak mempunyai anggota  atau  

M  N = 

Dapat dikatakan bahwa M dan M merupakan himpunan-

himpunan   yang saling lepas 

 

Waktunya Diskusi! Diskusikanlah masalah berikut ini dengan 

temanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dua himpunan yang saling lepas 
 

Himpunan saling lepas yaitu jika tidak ada anggota himpunan  A 

yang menjadi anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, 

 tidak ada nggota himpunan B yang menjadi anggota himpunan A 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

DISKUSI 

Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran 

Matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran Fisika, dan 10 

orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. 

1. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? 

2. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? 

3. Berapa banyak siswa dalam kelas itu? 

Masyarakat 
belajar 
Dalam 

masyarakat 
belajar 

diharapkan 
siswa bekerja 
sama untuk 

memecahkan 
masalah 

 
Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 
dapat menilai siswa dari proses bekerja sama, 

mengeluarkan pendapat , dan hasil dari 
diskusi 

Menemukan, dalam proses ini 
diharapkan siswa menemukan 

sendiri cara untuk menyelsaikan 
suatu masalah 

 

Konstruktivisme 

Mengingatkan kembali pengertian 

himpunan yang saling lepas 
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Pada masalah ini, tidak disajikan anggota-anggota setiap himpunan, cukup kita fokus pada 

banyak anggota setiap himpunan. Perlu kamu ketahui bahwa siswa yang senang dengan 

pelajaran matematika tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut juga senang dengan 

pelajaran fisika, sebaliknya juga demikian. 

Misalkan A adalah himpunan siswa yang senang belajar matematika, maka n(A) = 30. 

Misalkan B adalah himpunan siswa yang senang belajar fisika, maka n(B) = 25. 

Misalkan M adalah himpunan siswa yang hanya senang belajar matematika. 

Misalkan F adalah himpunan siswa yang hanya senang belajar fisika. 

Misalkan S adalah himpunan siswa dalam satu kelas. 

A  B adalah siswa senang pelajaran matematika dan fisika, maka n(A  B) = 10 

1. Siswa yang hanya senang pelajaran matematika 

Banyak siswa yang senang pelajaran matematika adalah banyak siswa yang hanya senang 

belajar matematika ditambah dengan banyak siswa yang senang belajar  

kedua-duanya. 

n(A) = n(M) + n(A  B) 

    30 = n(M) + 10 

n(M) = 30 – 10 

  = 20 

Maka banyak siswa yang hanya senang belajar matematika adalah 20 orang. 

2. Siswa yang hanya senang pelajaran fisika 

Banyak siswa yang senang pelajaran fisika adalah banyak siswa yang hanya senang belajar 

fisika ditambah dengan banyak siswa yang senang belajar kedua-duanya. 

n(B) = n(F) + n(A  B) 

   25 = n(F) + 10 

n(F) = 25 – 10 

= 15 

Maka banyak siswa yang hanya senang belajar matematika adalah 15 orang. 

3. Banyak siswa dalam kelas 

Banyak siswa dalam satu kelas yaitu banyak siswa yang hanya senang belajar matematika 

ditambah dengan banyak siswa yang hanya senang belajar fisika ditambah dengan banyak 

siswa yang senang belajar kedua-duanya. 

n(S) = n(M) + n(F) + n(A  B) 

= 20 + 15 + 10 

= 45 

Jadi banyak siswa satu kelas itu adalah 45 orang. 

 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Apa kamu tahu apa itu gabungan dua himpunan? Bagaimana kita mengetahui 

bahwa suatu himpunan mempunyai gabungan? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud gabungan dua himpunan dan bagaimana 

cara mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut! 

 
 
 

 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Misalkan:  B adalah himpunan teman Budi 

T adalah himpunan teman Tono 

1. Anggota himpunan B dan himpunan T adalah: 

B = {Hana, Nela, Marto, Irwan} 

T = {Nela, Yanita, Yaska} 

2. Jika teman Budi digabung dengan teman Tono, maka teman kedua orang itu 

adalah 

Untuk mencari gabungan kedua himpunan itu dapat kita lakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

a. Periksa elemen himpunan B dan elemen himpunan T.  

b. Ambil elemen pertama dari B kemudian cocokkan dengan elemen himpunan 

T, bila ada yang sama, hapus elemen tersebut dari himpunan T. Jika tidak ada 

yang sama, lanjut ke elemenberikutnya. 

c.  Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua, ketiga sampai semua elemen B 

telah selesai dicocokkan.  

d. Semua elemen himpunan B ditambahkan dengan sisa elemen himpunan T 

merupakan gabungan himpunan B dengan himpunan T.   

Untuk mencari gabungan himpunan B dengan himpunan T di atas kita lakukan 

sebagai berikut. 

a. Ambil elemen pertama dari himpunan B, yaitu Hana. Apakah Hana elemen 

dari T? tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

b. Ambil elemen kedua dari himpunan B, yaitu Nela. Apakah ada di elemen T? 

Ya, hapus dari elemen himpunan T, sehingga T = {Yanita, Yaska}.  

GABUNGAN DUA HIMPUNAN 

Budi dan Tono adalah siswa kelas VII SMP. Budi 
berteman dengan Hana, Nela, Marto, dan Irwan. 
Sedangkan Tono berteman dengan Nela, Yanita, dan 
Yaska. 

1. Tentukanlah anggota himpunan teman Budi dan 
anggota himpunan teman Tono! 

2. Jika teman Budi dan teman Tono digabung, berapa 
orang teman kedua siswa itu? 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan model 
atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan gabungan dua himpunan 
 

GABUNGAN DUA HIMPUNAN 
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c. Ambil elemen ketiga dari himpunan B, yaitu: Marto. Apakah ada di elemen 

T? tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya. 

d.  Ambil elemen keempat himpunan B yaitu: Irwan. Apakah ada di elemen T? 

tidak. Lanjutkan ke elemen berikutnya.  

e. Karena seluruh elemen himpunan B telah selesai dicocokkan, maka sebuah 

himpunan yang elemennya merupakan elemen himpunan B ditambah 

dengan elemen himpunan T yang tersisa merupakan gabungan himpunan B 

dengan himpunan T. 

f.  Misalkan himpunan yang baru itu adalah G, maka G = {Hana, Nela, Marto, 

Irwan,  Yanita, Yaska} dan banyak anggotanya adalah 6. 

 

Jadi, dapat disimpulkan 

 

 Bagaimana cara menyatakan gabungan dua himpunan itu secara matematis? 

Caranya yaitu dengan menggunaka notasi pembentuk himpunan, 

dan dapat ditulis : 

 
 

Untuk menentukan gabungan dua 

himpunan, ada beberapa 

kemungkinan, yaitu : 

 

                               

 Perhatikan contoh berikut ini! 

Contoh diketahui dua himpunan yaitu  

A = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober,  

november, desember},  

B = {januari, juni, juli} 

Selidiki hubungan A  B? 

Langkah-langkah penyelesaian : 

Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

A = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober,  

november, desember} 

B = {januari, juni, juli} 

Telah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu gabungan dari himpunan 

A dan juga himpunan B. 

A  B = { x | x  A atau x  B } 

Menentukan Gabungan Dua 

Himpunan 

1. Himpunan yang satu merupakan 
himpunan bagian dari yang lain. 

 
 

Jadi, himpunan semua anggota A atau anggota B itu 

merupakan gabungan himpunan A dan himpunan B, 

yang dilambangkan dengan A  B. 

 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 
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Jadi A  B = {januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, 

oktober,  november, desember} = A 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Gambar 10 : Diagram venn menunjukkan A  B 
 

Supaya lebih mengerti, perhatikan contoh berikut ini! 
Diketahui himpunan berikut : 

A = {a, b, c, d, e, f}, 

B = {a, c, d} 

Selidiki hubungan A  B ? 

Kita tahu bahwa kedua himpunan tersebut adalah: 

A = {a, b, c, d, e, f}, 

B = {a, c, d} 

Telah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu  

gabungan dari himpunan A dan juga himpunan B. 

Jadi A  B = {a, b, c, d, e, f} = A. 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           Gambar 11 : Diagram venn menunjukkan A  B 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan informasi 
atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk 
menemukan gabungan dua 

himpunan 
 

 

S   

A 
.Februari .Maret  .April 

.Mei           .Agustus 

B 

 

.September .Oktober .November 

  .Desember 

 

.Januari 

. Juni  .Juli 

S    A 

 

 

 

 

       

.b .e 

                       B 

 

 .f 

.a .c 

 .d 
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Dari dua contoh di atas, kita dapat menyatakan bahwa: 
 

 

Gabungan dari dua himpunan yang sama  

yaitu himpunan itu sendiri 

                                                                   Perhatikan contoh berikut! 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Jika digambar mengunakan diagram venn, maka akan tampak seperti berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gambar 12 : Diagram venn menunjukkan P  Q =P=Q 
 

Supaya lebih paham, coba selesaikan soal beirikut!! 

Diketahui A = {tiga hewan berkaki dua} 

 B = {tiga hewan yang termasuk kelompok aves} 

Selidiki A  B ? 

 Perhatikan langkah penyelesaian berikut : 

Kita ketahui A = {tiga hewan berkaki dua} dan 

      B = {tiga hewan yang termasuk kelompok aves} 

Jika A  B maka A B = B 

Misalkan P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabya}  

   Q = {empat kota besar di pulau Jawa} 

Selidiki P  Q ? 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut 

Kita ketahui P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabya} dan 

Q = { empat kota besar di pulau Jawa}. 

Dengan mendaftar anggotanya, diperoleh 

P = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya} 

Q = {Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya} 

Jadi P  Q ={Jakarta, Semarang, Yogyakarta, 

Surabaya} = P = Q 

2. Kedua himpunan sama 
 

Pemodelan pada bagian 
ini yaitu memberikan 
model atau cara yang 

dapat ditiru siswa untuk 
menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah 

untuk menemukan 
gabungan dua himpunan 

 

S 

 

 

 

        P= Q 

 

.Jakarta  .Semarang 

.Yogyakarta 

  .Surabaya 
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Dengan mendaftar anggotanya, diperoleh 

A = {ayam, burung, angsa } 

     B = {ayam, angsa, burung } 

    Jadi A  B = {ayam, burung, angsa } = A = B 

Jika digambar menggunakan diagram venn, maka akan tampak seperti gambar berikut 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

                    Gambar 13 : Diagram venn menunjukkan A  B =A=B 
 

 

Dari dua contoh di atas, kita dapat menyatakan bahwa: 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Jika dua himpunan saling lepas, maka gabungannya adalah menggabungkan semua elemen 

dari kedua himpunan tersebut. 

Perhatikan contoh berikut! 

   Jika A = Himpunan 3 nama buah yang berawalan huruf A 

           B = Himpunan 3 nama buah yang berawalan huruf S 

     Dengan mendaftar anggotanya, maka diperoleh : 

 A = {apel, anggur, alpukat} 

  B = {semangka, sirsak, stroberi} 

Dari mendaftar nggotanya, maka dapat diketahui 

A  B = {apel, anggur, alpukat, semangka, sirsak, stroberi} 

 

Jika A = B maka A B = A = B 

3. Kedua himpunan saling lepas (berpotongan) 
 

 
 

Pemodelan pada 
bagian ini yaitu 

memberikan 
model atau cara 

yang dapat ditiru 
siswa untuk 

menyelesaikan 
suatu 

permasalahan 

 

S 

A=B 

.ayam 

 .burung 

.angsa 

Pemodelan pada 

bagian ini yaitu 

memberikan model 

atau cara yang dapat 

ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai langkah-

langkah untuk 
menemukan gabungan 

dua himpunan 
 

Apa yang dapat disimpulkan dari dua contoh tersebut? 
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Jika digambar dalam diagram venn, maka diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 14 : Diagram venn menunjukkan A dan B saling lepas 
 
 

 

Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan    
dirumuskan sebagai berikut! 

 
 
 

Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan banyak anggota 

dari gabungan dua himpunan. 

Perhatikan contoh berikut ini! 

Diketahui K = {warna rambu-rambu lalu lintas} dan 

            L = {warna pelangi}. 

Dengan mendaftar anggotanya, tentukan : 

a. anggota K  L; 

b. anggota K  L; 

c. n (K  L). 
Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya! 

 

 

 

 

 

  

Menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan 

 

Langkah pertama, kita daftar anggota dari dua himpunan tersebut, sehingga  

diperoleh K = {warna rambu-rambulalu lintas }  

= {merah, kuning, hijau},                 

           n(K) = 3 

     L = {warna pelangi} 

        = {merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu} 

           n(L) = 7   

a. Akan ditunjukkan K  L  

Sudah kita ketahui bahwa irisan dua himpunan yaitu jika ada anggota himpunan yang 

ada di A juga merupakan anggota himpunan di B.  

Maka kita peroleh K  L = {merah, kuning, hijau } 

Tahukah kamu? 

n (A B) = n (A) + n (B) – n (A B) 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini 

adalah memberikan 
informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah 

untuk menemukan 
gabungan dua himpunan 

 

S 

     A               B 

.apel 

.anggur 

.alpukat 

.semangka 

.sirsak 

.stroberi 

Pemodelan pada bagian ini 
yaitu memberikan model atau 
cara yang dapat ditiru siswa 
untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan 
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b. Akan ditunjukkan K  L 

Sudah kita ketahui bahwa gabungan dua himpunan yaitu semua anggota himpunan A 

dan anggota himpunan B. 

Maka kita peroleh K  L = { merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu } 

c. Akan ditunjukkan n (K    L)  

n (K  L) juga dapat diperoleh dengan rumus berikut. 

n(K  L) = n(K) + n(L) – n(K L) 

          = 3 + 7 – 3 

          = 7 

 

 

Apa kamu tahu apa itu komplemen suatu himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai 

komplemen? Untuk mengetahui apa yang dimaksud komplemen suatu 

himpunan dan bagaimana cara mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah 

permasalahan berikut! 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

1. Langkah pertama kita dapat mendaftar danggota dari himpunan-himpunan 

tersebut, sehingga diperoleh  

S = himpunan bilangan asli kurang dari 10 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

A = {2, 4, 6, 8} 

B = {2, 3, 5, 7} 

2. Selanjutnya kita misalkan P adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota 

himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S. 

Untuk menentukan anggota himpunan P, yang anggotanya bukan anggota 

himpunan A, tetap anggotanya pada himpunan S, kita lakukan dengan 

Komplemen (Complement) Suatu Himpunan 

 

Diketahui himpunan S merupakan himpunan semesta, yaitu himpunan bilangan asli 

yang kurang dari 10. 

Himpunan A adalah himpunan bilangan genap yang ada di S. Himpunan B adalah 

himpunan bilangan prima yang ada di S. 

1. Tentukanlah anggota himpunan S, A, dan B! 

2. Tentukanlah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi 

anggotanya terdapat pada himpunan S! 

3. Tentukalah suatu himpunan anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi 

anggotanya pada himpunan S! 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan komplemen suatu himpunan 
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memasangkan anggota himpunan A dan himpunan S dengan algoritma sebagai 

berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari A. Cocokkan dengan elemen-elemen S. Bila ada 

yang cocok, hapus dari anggota S. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua dari A, elemen ketiga dari A 

sampai semua elemen A telah selesai dicocokkan. 

c. Hapus anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A, sehingga 

anggota himpunan S yang tersisa adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan demikian 

anggota himpunan P adalah anggota himpunan S yang tersisa, yaitu P = {1, 3, 

5, 7, 9}. Himpunan P disebut juga komplemen dari himpunan A atau P = Ac. 

3. Misalkan Q adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi 

anggotanya pada himpunan S. Untuk menentukan anggota himpunan Q, yang 

anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya pada himpunan S, 

 kita lakukan dengan memasangkan anggota himpunan B dan himpunan S 

dengan algoritma sebagai berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari B. Cocokkan dengan elemen-elemen S. Bila ada 

yang cocok, hapus dari anggota himpunan S. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua dari B, elemen ketiga dari B 

sampai semua elemen dari B telah selesai dicocokkan. 

c. Hapus anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A, sehingga 

anggota himpunanS yang tersisa adalah 1, 4, 6, 8, dan 9. Dengan demikian 

anggota himpunan P adalah anggota himpunan S yang tersisa, yaitu Q = {1, 4, 

6, 8, 9}. Himpunan Q disebut juga komplemen dari himpunan B atau Q = Bc 

 

 

 

 

 

 

      

 

Apa yang dapat disimpulkan dari contoh beserta langkah-langkah 

penyelesaiannya? 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan model atau cara yang dapat ditiru 

siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

 



     

 46 

 

 Dari contoh dan langkah-langkah penyelesaian di atas 

                                                  kita peroleh definisi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang selesaikan soal berikut!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu 
himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu 

himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota 
himpunan A, dilambangkan dengan AC 

Dengan notasi pembentuk himpunan definisi ini dapat 
dituliskan sebagai berikut. 
AC = {x | x ∈ S dan x ∉ A} 

 
 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai definisi 
komplemen suatu 

himpunan 
 

Diketahui S = {nanas, manggis, pepaya, jambu, jeruk, apel} adalah 
himpunan semesta. 
Jika A = {nanas, pepaya, manggis} dan  
        B = {manggis, jambu, jeruk}, 
Tentukan : 

a. anggota AC 
b. anggota BC 

c. anggota (A  B)C 
 

Kita telah mengetahui diawal bahwa : 

S = {nanas, manggis, pepaya, jambu, jeruk, apel} 

A = {nanas, pepaya, manggis} 

B = {manggis, jambu, jeruk}, 

Kita kembali ke definisi komplemen yaitu komplemen himpunan A 

adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan 

anggota himpunan A 

a. Dari definisi tersebut maka kita peroleh  

AC = {jambu, jeruk, apel} 

b. Dari definisi tersebut maka kita peroleh 

BC = {nanas, pepaya, apel} 

c. Untuk menentukan anggota (A  B)C, tentukan 

terlebih dahulu anggota dari A  B. 

A  B = {manggis 

Jadi  (A  B)C = {nanas, pepaya, jambu, jeruk, apel} 

Pemodelan pada 

bagian ini yaitu 

memberikan 

model atau cara 

yang dapat 

ditiru siswa 

untuk 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah memberikan informasi atau pngetahuan mengenai 

langkah-langkah untuk menemukan komplemen suatu himpunan 
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Apa kamu tahu apa itu selisih suatu himpunan? 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan mempunyai selisih? 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud selisih suatu himpunan dan bagaimana cara 

mengetahuinya, kita mulai dengan sebuah permasalahan berikut 

 

  

 

 

 

 Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Langkah pertama kita dapat mendaftar anggota himpunan A dan anggota 

himpunan B 

Maka kita peroleh : 

A = {sepeda motor, kapal,mobil, kereta api} 

B = {sepeda motor, mobil} 

Setelah kita mendapat aggota dari masing-masing himpunan tersebut, sekarang kita 

menganalisis himpunan-himpunan tersebut. 

1. C adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan 

anggota himpunan B. Untuk menemukan sebuah himpunan yang anggotanya 

seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B dapat kita 

lakukan dengan membandingkan anggota himpunan A dan himpunan B dengan 

algoritma sebagai berikut : 

a.  Ambil elemen pertama dari A. Jika elemen tersebut ada di himpunan B 

hapus dari anggota A, jika tidak ada di B biarkan pada himpunan A. 

b. Ulangi proses tersebut untuk elemen kedua, ketiga sampai semua elemen A 

telah selesai dicocokkan. 

c. Himpunan A yang tidak terhapus merupakan himpunan yang anggotanya 

seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. 

 

Selisih  (difference) Suatu Himpunan 

 

Diketahui himpunan A adalah himpunan 4 alat transportasi dan B adalah himpunan 2 alat 

transportasi darat 

1. Jika C adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan 

anggota himpunan B, maka tentukanlah  

anggota himpunan C! 

2.  Jika D adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan 

anggota himpunan A, maka tentukanlah  

anggota himpunan D! 
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Dengan menggunakan algoritma ini, kita lakukan sebagai berikut : 

 Ambil elemen pertama dari A yaitu: sepeda motor. Apakah sepeda motor ada 

di B? Ya. Maka hapus dari A, sehingga A = {mobil, kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen kedua dari A yaitu: kapal Apakah kapal ada di B? Tidak. Maka 

biarkan pada himpunan A, sehingga A = {mobil, kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen ketiga dari A yaitu: mobil. Apakah mobil ada di B? Ya. Maka 

hapus dari A, sehingga A = {kapal, kereta api}. 

 Ambil elemen keempat dari A yaitu: kereta api. Apakah kereta api ada di B? 

Tidak. Maka biarkan pada himpunan A, sehingga A = {kapal, kereta api}. 

 Karena semua anggota himpunan A telah dicocokkan dengan anggota 

himpunan B, maka himpunan A yang tersisa merupakan himpunan yang 

anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. 

 Maka himpunan C = {kapal, kereta api}. 

Himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota 

himpunan B merupakan selisih himpunan A dan B. 

2. D adalah himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan 

anggota himpunan A, dengan menggunakan algoritma pada butir  1 kita cari 

anggota himpunan D sebagai berikut : 

a. Ambil elemen pertama dari B yaitu: 1. Apakah sepeda motor ada di A? Ya. 

Maka hapus dari B, sehingga B = {mobil}. 

b. Ambil elemen kedua dari B yaitu: mobil. Apakah mobil ada di A? Ya. Maka 

hapus dari B, sehingga B ={ }. 

c. Karena semua anggota himpunan B telah dicocokkan dengan anggota 

himpunan A, maka himpunan B yang tersisa merupakan himpunan yang 

anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. 

d. Maka himpunan D = { }. 

Himpunan yang anggotanya seluruh anggota himsspunan B yang bukan 

anggota himpunan A merupakan selisih himpunan B dan A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 
mengenai langkah-langkah untuk 

menemukan selisih suatu himpunan 
 

Apa yang dapat disimpulkan dari contoh beserta langkah-langkah 

penyelesaian tersebut? 
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Berdasarkan penyelesaian di atas, kita peroleh definisi berikut. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Perhatikan contoh berikut! 

Perhatikan himpunan A dan B berikut: 
A = {1, 2, 3, 4, 5} dan B = {2, 5, 7, 11} 

   Carilah selisih dua himpunan tersebut 

Langkah-langkah penyelesaian : 

Dengan menggunakan definisi komplemen, Komplemen A 

terhadap B adalah himpunan yang ada di B tetapi tidak ada di 

A, yaitu {7, 11}. Komplemen B terhadap A adalah himpunan 

yang ada di A, tetapi tidak ada di B, yaitu {1, 3, 4}.  

Komplemen B terhadap A, ditulis A – B, dibaca sebagai “Ada di 

A tetapi tidak ada B”. Komplemen A terhadap B, ditulis B – A, 

dan dibaca “Ada di B, tetapi tidak ada di A.” Untuk himpunan di 

atas maka diperoleh selisih himpunannya yaitu : 

(i) B – A = {7, 11} 

(ii) A – B = {1, 3, 4} 

 

 

 

 

 

 

Selisih (difference) himpunan A dan B adalah himpunan yang 

anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. 

Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A – B atau A\B. 

A – B = A\B dibaca: selisih A dan B. 

Dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan sebagai berikut 

 

 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai definisi 
selisih suatu 
himpunan 

 
A – B = {x | x  A, x B} 

B – A = {x | x B, x A} 

Pemodelan pada bagian ini yaitu memberikan 
model atau cara yang dapat ditiru siswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah-
langkah untuk 

menemukan selisih 
suatu himpunan 
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DISKUSI 

Terdapat 10 orang siswa yang akan diberangkatkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat 

provinsi dari sekolah SMP Cerdas Bangsa. Kesepuluh orang siswa itu akan dibagi ke dalam 

kelompok siswa yang akan mengikuti olimpiade matematika, olimpiade fisika, dan olimpiade 

kimia. Empat orang siswa akan mengikuti olimpiade matematika, yaitu Burman, Sonia, Tari, dan 

Felik. Tiga orang siswa akan mengikuti olimpiade fisika, yaitu Budi, Andi, dan Rudi. Tiga orang 

siswa akan mengikuti olimpiade kimia, yaitu Tondi, Sodikin, dan Mayora. Olimpiade 

matematika akan diadakan pada hari Senin, olimpiade fisika akan diadakan pada hari Selasa, 

dan olimpiade Kimia akan diadakan pada hari Rabu.  

Diskusikanlah dengan temanmu. 

1. Jika A adalah himpunan siswa yang tidak mengikuti olimpiade Matematika, sebutkanlah 

anggota himpunan A! Tentukan banyak anggota himpunan A? 

2. Jika B adalah himpunan siswa yang tidak ujian hari Rabu, sebutkanlah anggota 

himpunan B! Tentukan banyak anggota himpunan B? 

Masyarakat belajar 
Dalam masyarakat belajar 
diharapkan siswa bekerja 
sama untuk memecahkan 

masalah 
 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru dapat menilai siswa dari proses 
bekerja sama, mengeluarkan pendapat , dan hasil dari diskusi 

 

Menemukan, dalam 
proses ini diharapkan 

siswa menemukan 
sendiri cara untuk 

menyelsaikan suatu 
masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah melakukan 
kegiatan diskusi dan menyelesaikan 

suatu permasalahan, muncul pertanyaan 
kritis dari siswa 

 

Misalkan: M adalah himpunan siswa yang akan mengikuti olimpiade Matematika 

F adalah himpunan siswa yang akan mengikuti olimpiade Fisika 

K adalah himpunan siswa yang akan mengikuti olimpiade Kimia 

Maka himpunan-himpunan itu adalah: 

M = {Burman, Sonia, Tari, Felik} 

F = {Budi, Andi, Rudi} 

K = {Tondi, Sodikin, Mayora} 

Alternatif Penyelesaian 
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Tidak hanya manusia atau makhluk hidup yang mempunyai sifat, namun suatu 

operasi himpunan juga mempunyai sifat. 

Untuk mengetahui sifat-sifat operasi himpunan, mari kita mempelajarinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut ini! 

Misal:  A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi. 

B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. 

1. Anggota kedua himpunan ini adalah: 

A = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

B adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu 

B = { } 

2. Pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, 

dilambangkan dengan 

A ∪ B 

A ∪ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∪ { } 

   = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

Ternyata A ∪ B = A 

Sifat-Sifat Operasi Himpunan 

Perhatikan contoh berikut! 

Budi dan Badu adalah siswa kelas VII SMP. Budi senang dengan pelajaran matematika, bahasa 

Indonesia, dan Kimia. Sedangkan Badu tidak senang dengan pelajaran apapun. 

1.  Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukanlah anggota 

kedua himpunan itu! 

2.  Jika pelajaran yang disenangi Budi di gabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, apa yang 

kamu simpulkan? 

3. Pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? 

1. A adalah himpunan siswa yang tidak mengikuti olimpiade Matematika. 

Himpunan siswa yang tidak mengikuti olimpiade Matematika berarti himpunan siswa 

yang mengikuti olimpiade Fisika dan olimpiade Kimia, atau gabungan himpunan F dan 

himpunan K. 

Maka A = F ∪ K 

A = {Budi, Andi, Rudi, Tondi, Sodikin, Mayora} 

Banyak anggota himpunan A, n(A) = 6 

2. B adalah himpunan siswa yang tidak ujian hari Rabu. 

Himpunan siswa yang tidak ujian hari Rabu berarti himpunan siswa yang ujian hari Senin 

dan hari Selasa. Karena olimpiade Matematika dilaksanakan hari Senin dan olimpiade 

Fisika dilaksanakan hari Selasa, maka anggota himpunan B = M ∪ F,  

maka himpunan B = {Burman, Sonia, Tari, Felik, Budi, Andi, Rudi} 

Banyak anggota himpunan B, n(B) = 7 
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3. Pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu, dilambangkan dengan A ∩ B. 

A ∩ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∩ { } 

   = { } 

Maka pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu adalah tidak ada. 

Perhatikan kedua himpunan berikut. P adalah bilangan asli yang tidak kurang dari 3 dan Q 

adalah himpunan kosong. Dari kedua himpunan ini kita peroleh: 

P = {1,2,3}    P ∩ Q = {1,2,3} ∩ ∅ 

Q = {}                 = ∅ 

P ∪ Q = {1,2,3}    Ternyata: P ∪ Q = {1,2,3} = P 

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah di atas, kita temukan sifat 

berikut 

  

 

Kedua sifat tersebut sering disebut dengan sifat identitas. Temukanlah istilah lain 

dari sifat identitas. 

Perhatikan kedua diagram Venn berikut. 

                Diagram  Venn I   Diagram venn II 

 

 

 

 

 

Diperoleh:       Diperoleh: 

A = {1,3,5}       A = {p,q,r} 

B = {5,7,9,11}        B = {s} 

A ∪ B = {1,3,5,7,9,11}     A ∪ B = (p,q,r,s) 

B ∪ A = {1,3,5,7,9,11}     B ∪ A = (p,q,r,s) 

A ∩ B = {5}        A ∩ B = Ø 

B ∩ A = {5}       B ∩ A = Ø 

Ternyata:       Ternyata: 

A ∪ B = B ∪ A       A ∪ B = B ∪ A 

A ∩ B = B ∩ A       A ∩ B = B ∩ A 

 

Untuk sebarang himpunan A, berlaku: 

i) A ∪ ∅ = A 

ii) A ∩ ∅ = ∅ 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini adalah 

memberikan informasi atau pngetahuan 

mengenai sifat-sifat operasi himpunan 
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Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 

 

Kedua sifat ini sering disebut dengan sifat komutatif. Temukanlah istilah lain dari 

kata komutatif! Buktikanlah kedua sifat di atas! 

Perhatikan kembali digaram berikut ini! 

       Diagram Venn I    Diagram Venn II 

 

 

 

 

 

Diperoleh:                              Diperoleh: 

P = {a,b,c,d,e}      P = {1,2,3,4} 

Q = {d,e,f,g,h,i}      Q = {4,5,6,7,8,9,10} 

R = {c,e,i,j,k,l,m}      R = {7,8,9,10,11,12} 

P ∪ Q = {a,b,c,d,e,f,g,h,i}     P ∪ Q = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Q ∪ R = {c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}     Q ∪ R = {4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

(P ∪ Q) ∪ R = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}   (P ∪ Q) ∪ R = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

P ∪ (Q ∪ R) = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m}    P ∪ (Q ∪ R) = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

(P ∩ Q) ∩ R = {e}      (P ∩ Q) ∩ R = Ø 

P ∩ (Q ∩ R) = {e}      P ∩ (Q ∩ R) = Ø 

 

Ternyata :      Ternyata: 

(P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R)     (P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R) 

(P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R)       (P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R) 

Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 Kedua sifat ini sering disebut 

dengan sifat asosiatif 

 

 

Untuk sembarang himpunan Adan B berlaku: 

i) A ∪ B ∪ A; 

ii) A ∩ B = B ∩A 

Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R, berlaku: 

i) (P ∪ Q) ∪ R = P ∪ (Q ∪ R); 

ii) (P ∩ Q) ∩ R = P ∩ (Q ∩ R). 
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Dari diagram Venn I dan II kita temukan juga: 

Diagram Venn I :      Diagram Venn II : 

P ∪ (Q ∩ R) = {a,b,c,d,e,i}      P ∪ (Q ∩ R) = ∪ 

(P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) = {a,b,c,d,e,i}    (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) = ∪ 

P ∩ (Q ∪ R) = {c,d,e}       P ∩ (Q ∪ R) = {4} 

(P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) = {c,d,e}      (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) = {4} 

 

Ternyata:       Ternyata: 

P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R)    P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) 

P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R)   P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 

Dari diagram Venn I dan II kita peroleh sifat berikut. 

 

 

  

 

 Kedua sifat ini sering disebut dengan sifat distributif 

Pembuktian kedua sifat di atas kita lakukan sebagai berikut. 

Bukti (i): 

Misalkan x sembarang anggota himpunan P ∪ (Q ∩ R), maka 

x ∈ P ∪ (Q ∩ R) berlaku x ∈ P atau x ∈ (Q ∩ R). Akibatnya, x ∈ P atau {x ∈ Q dan x ∈ R) 

(Mengapa?). 

Oleh karena itu, {x ∈ P atau x ∈ Q} dan {x ∈ P atau x ∈ R), atau dapat dituliskan 

x ∈(P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). 

Jadi, jika x ∈ P ∪ (Q ∩ R), maka x ∈ (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). 

 Berarti P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R). (terbukti) 

Bukti (ii): 

Misalkan x sembarang anggota himpunan P  (Q  R), maka 

x ∈ P  (Q  R) berlaku x ∈ P atau x ∈ (Q  R). Akibatnya, x ∈ P atau {x ∈ Q dan x ∈ R) 

(Mengapa?). 

Oleh karena itu, {x ∈ P atau x ∈ Q} dan {x ∈ P atau x ∈ R), atau dapat dituliskan 

x ∈ (P  Q)  (P  R). 

Jadi, jika x ∈ P  (Q  R), maka x ∈ (P ∪  Q) (P  R). 

Berarti P  (Q  R) = (P  Q)  (P  R). (terbukti) 

 

Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R, berlaku: 

i) P ∪ (Q ∩ R) = (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R) 

ii) P ∩ (Q ∪ R) = (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 
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Untuk menguji pemahamanmu,  selesaikan masalah-masalah berikut ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budi dan Badu adalah siswa kelas VII SMP. Budi senang dengan pelajaran 
matematika, bahasa Indonesia, dan Kimia. Sedangkan Badu tidak senang dengan 
pelajaran apapun. 
1. Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukanlah 

anggota kedua himpunan itu! 
2. Jika pelajaran yang disenangi Budi di gabung dengan pelajaran yang disenangi 

Badu, apa yang kamu simpulkan? 
3. Pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? 

Masalah 1 

Uji Pemahaman 

 
Misal:  A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi. 

B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. 

1. Anggota kedua himpunan ini adalah: 

A = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

B adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu 

B = { } 

2.  Pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang disenangi Badu, 

dilambangkan dengan A ∪ B 

A ∪ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∪ { } 

= {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} 

      Ternyata A ∪ B = A 

3. Pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu, dilambangkan dengan A ∩ B. 

A ∩ B = {matematika, bahasa Indonesia, Kimia} ∩ { } 

     = { } 

Maka pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu adalah tidak ada. Perhatikan 

kedua himpunan berikut. P adalah bilangan asli yang tidak kurang dari 3 dan Q adalah 

himpunan kosong. Dari kedua himpunan ini kita peroleh: 

P = {1,2,3}   P ∩ Q = {1,2,3} ∩ ∅ 

Q = { }                = ∅ 

P ∪ Q = {1,2,3} 

Ternyata: P ∪ Q = {1,2,3} = P 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Di Desa Sabulan yang terletak di pulau Samosir 
terdapat 100 rumah tangga. Dari jumlah tersebut 60 
rumah tangga memelihara ternak ayam, 35 rumah 
tangga memelihara ternak kambing, 45 rumah 
tangga memelihara ternak sapi, 15 rumah tangga 
memelihara ternak ayam dan ternak kambing, 5 
rumah tangga memelihara ternak kambing dan 
ternak sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak 
ayam dan ternak sapi. Jika 5 rumah tangga 
memelihara ketiga ternak itu, selesaikanlah 
permasalahan berikut! 

a. Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak ayam? 

b. Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak kambing? 

c.  Berapa rumah tangga yang hanya 
memelihara ternak sapi? 

d. Berapa rumah tangga yang tidak 
memelihara ternak ketiga-tiganya? 

 

Penilaian yang sebenarnya 

Dalam penilaian yang sebenarnya, guru 

dapat menilai pemahaman siswa dari 

hasil pekerjaannya 

 

Masalah 2 

Menemukan, dalam proses ini 

diharapkan siswa menemukan 

sendiri cara untuk menyelsaikan 

suatu masalah 

 

Bertanya, diharapkan setelah 
melakukan kegiatan diskusi dan 

menyelesaikan suatu 
permasalahan, muncul pertanyaan 

kritis dari siswa 

 

1. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam. 

Banyak rumah tangga yang memelihara ayam = banyak rumah tangga yang hanya 

memelihara ayam + banyak rumah tangga yang memelihara ayam dan kambing + banyak 

rumah tangga yang memelihara ayam dan sapi + banyak rumah tangga yang memelihara 

ayam, kambing, dan sapi sekaligus. 

Banyak rumah tangga yang memelihara ayam = n(B) + n(D)+ n(E)+ n(G) 

            60 = n(B) + 15 + 20 + 5 

        n(B) = 60 – 40 

    = 20 

Maka banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak ayam adalah 20 rumah tangga. 

2. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak kambing. 

Banyak rumah tangga yang memelihara kambing = banyak rumah tangga yang hanya 

memelihara kambing + banyak rumah tangga yang memelihara kambing dan ayam + 

banyak rumah tangga yang memelihara kambing dan sapi + banyak rumah tangga yang 

memelihara ayam, kambing, dan sapi sekaligus. 

Banyak rumah tangga yang memelihara kambing = n(A) + n(D)+ n(F)+ n(G) 

      35 = n(A) + 15 + 5 + 5 

  n(A) = 35 – 25 

           = 10 

Alternatif Penyelesaian 
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Aturan pembagian kelas di sebuah SMP didasarkan pada hasil tes I dan tes II. Siswa yang 
lulus tes I dan tes II akan ditempatkan di kelas VII-A, siswa yang hanya lulus tes I ditempatkan 
di kelas VII-B, dan siswa yang hanya lulus tes II akan ditempatkan di kelas VII-C. Hasil tes 10 
orang siswa ditunjukkan pada tabel berikut ! 

Tabel Hasil Tes I Pembagian Kelas di SMP 
No Nama Hasil Tes 

Tes I Tes II 

1 Toni Lulus Tidak Lulus 

2 Wati Tidak Lulus Lulus 

3 Budi Lulus Lulus 

4 Eka Lulus Lulus 

5 Boby Lulus Tidak Lulus 

6 Rudi Tidak Lulus Lulus 

7 Susan Lulus Lulus 

8 Tino Lulus Tidak Lulus 

9 Serli Lulus Lulus 

10 Nurhasanah Tidak Lulus Lulus 

 
Jika A adalah himpunan siswa yang lulus tes I dan B adalah himpunan siswa yang lulus tes II. 

a) Tentukanlah anggota himpunan A dan himpunan B! 
b) Tempatkanlah siswa berdasarkan kelas masing-masing! 
c) Gambarkanlah diagram venn himpunan A dan B! 

Masalah 3 

3. Banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi. 
Banyak rumah tangga yang memelihara sapi = banyak rumah tangga yang hanya 
memelihara sapi + banyak rumah tangga yang memelihara sapi dan ayam + banyak 
rumah tangga yang memelihara sapi dan kambing + banyak rumah tangga yang 
memelihara ayam, kambing, dan sapi sekaligus. 
Banyak rumah tangga yang memelihara sapi = n(C) + n(E)+ n(F)+ n(G) 

45 = n(C) + 20 + 5 + 5 
          n(C) = 45 – 30 

     = 15 
Maka banyak rumah tangga yang hanya memelihara ternak sapi adalah 15 rumah 
tangga. 

4. Banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak (ayam, kambing, sapi) 
Banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak = banyak rumah tangga 
desa Sabulan – banyak rumah tangga yang hanya memelihara ayam – banyak rumah 
tangga yang hanya memelihara kambing – banyak rumah tangga yang hanya 
memelihara sapi – banyak rumah tangga yang hanya memelihara ayam dan kambing – 
banyak rumah tangga yang hanya memelihara ayam dan sapi – banyak rumah tangga 
yang hanya memelihara kambing dan sapi – banyak rumah tangga yang memelihara 
ketiga-tiganya. 

n(H) = n(S) – n(A) – n(B) – n(C) + n(D) – n(E) – n(F) – n(G) 
n(H) = 100 – 10 – 20 – 15 – 15 – 20 – 5 – 5 
n(H) = 100 – 90 = 10 

Maka banyak rumah tangga yang tidak memelihara ketiga ternak (ayam, kambing, 
sapi) adalah 10 rumah tangga. 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu 

dalam mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 

2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 

3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tidaklanjutnya? 

4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 

5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 

6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI DIRI 

Keberhasilan seseorang  bukan karena takdir, 
tapi karena keuletan dan kesabaran 
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 Materi yang akan dipelajari : 

 Diagram Venn 

 Membaca Diagram Venn 

 Menyajikan operasi himpunan dengan menggunakan diagram venn 

 

  

Tujuan Pembelajaran 

 DIAGRAM VENN 
 

Bagian 4 

 Memahami pengertian diagram venn 

 Dapat membaca operasi himpunan 

dalam diagram venn 

 Dapat menyajikan operasi himpunan 

dalam diagram venn 

 Dapat menyajikan soal cerita dengan 

menggunakan diagram venn 
Istilah Penting 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

Pada materi sebelumnya telah dipelajari cara menyatakan suatu himpunan, 

menentukan himpunan semesta, menentukan himpunan bagian dari suatu 

himpunan, dan operasi pada himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan secara 

visual (gambar), kalian dapat menunjukkan dalam suatu diagram Venn. 

Apa itu diagram venn? 

Diagram Venn pertama kali diketemukan 

 oleh John Venn,seorang ahli matematika 

 dari Inggris yang hidup pada tahun  

1834-1923. Dalam diagram Venn, himpunan semesta 

 dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain 

dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup 

sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya. 

Diagram venn memudahkan kita untuk menyatakan dan melihat 

hubungan antara beberapa himpunan.   

 

Dalam membuat suatu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAM VENN 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 
adalah memberikan 

informasi atau pngetahuan 
mengenai diagram venn 

 

Bagaimana cara membuat diagram venn? 

1. Himpunan semesta biasanya digambarkan 

dengan bentuk persegipanjang. 

2. Setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan 

digambarkan dengan lingkaran atau kurva 

tertutup sederhana. 

3. Setiap anggota masing-masing himpunan 

digambarkan dengan noktah atau titik. 

4. Jika banyak anggota himpunannya tak 

berhingga, maka masing-masing anggota 

himpunan tidak perludigambarkan dengan 

suatu titik. 

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai diagram 
venn 

 

Agar dapat memahami cara menyajikan himpunan 
dalam diagram Venn, pelajari uraian berikut ! 
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Diketahui  : 

S = {Januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,  september,   oktober, 

november, desember} 

P = {januari, juni, juli}; dan 

Q = {maret, mei} 

Himpunan S = {Januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,  september,   

oktober, november, desember} adalah himpunan semestan (semesta pembicaraan). 

Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S berada di pojok kiri.   

Perhatikan himpunan P dan Q! 

 Karena tidak ada anggota persekutuan antara P dan Q, maka P  Q = { }.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua himpunan saling lepas.  

kurva yang dibatasi oleh himpunan P dan Q saling terpisah. 

Selanjutnya, anggota-anggota himpunan P diletakkan pada kurva P, sedangkan 

anggota-anggota himpunan Q diletakkan pada kurva Q. 

Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan P dan Q diletakkan di 

luar kurva P dan Q. 

                                           Gambar   

 

 

 

 

 

Perhatukan contoh berikut! 

Diketahui : 

S = {merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu, hitam, putih } adalah himpunan 

semesta(semesta pembicaraan), 

A = {warna-warna pelangi}, dan B = {warna rambu-rambu lalu lintas}.  

Gambarlah dalam diagram Venn ketiga himpunan tersebut! 

 

 

S    .Oktober 

  P   Q .November 

                                        

 

 

.Februari  

.April  .Agustus .September 

    .Desember 

.januari 

.juni     .juli 

 

.maret 

.mei 

Konstruktivisme 
Peran kontruktivisme 

disini adalah 
memberikan informasi 

atau pngetahuan 
mengenai diagram 

venn 
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Perhatikan langkah penyelesaian berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar diagram venn-nya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah kita belajar menggambar diagram venn, sekarang mari kita belajar 

bagaimana membaca diagram venn. Dalam membaca diagram Venn, perhatikan 

himpunan semesta dan himpunan-himpunan lain yang berada pada diagram Venn 

tersebut. Anggota-anggota himpunan tertentu berada pada kurva yang dibatasi oleh 

himpunan tersebut. 

S     A 

  

    A          B 

 

 

 

.hitam 

 

        .putih 

Membaca Diagram Venn 

Diketahui  S = { merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu,  

hitam, putih } 

A = { warna-warna pelangi } 

B = { warna rambu-rambu lalu lintas } 

 

Pertama kita daftar anggota dari masing-masing himpunan A dan B 

Maka diperoleh  

A = {merah, jingga, kuningg, hijau, biru, nila, ungu} 

B = {merah, kuning, hijau } 

Berdasarkan himpunan A dan B, dapat diketahui bahwa ada anggota 

himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu merah, 

kuning, hijau, sehingga diperolehA  B = {merah, kuning, hijau}.  

 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai diagram 
venn 

 

.jingga          B    

            .biru 

.nila 

 

.ungu 

.merah 

 .hijau 

.kuning 
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Agar kalian lebih memahami  
cara membaca diagram Venn,  
perhatikan contoh berikut 
 
 
 
 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram Venn di atas nyatakan himpunan-himpunan berikut 

dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

a. Himpunan S. 

b. Himpunan P. 

c. Himpunan Q. 

d. Anggota himpunan QP . 

e. Anggota himpunan QP . 

f. Anggota himpunan QP \ . 

g. Anggota himpunan CP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Himpunan S adalah himpunan semesta atau semesta pembicaraan. 

Himpunan S memuat semua anggota atau objek himpunan yang 

dibicarakan, sehingga  

S = {1, 2, 3, 4, ..., 20}. 

b. Himpunan P adalah semua anggota himpunan  S yang menjadi 

anggota himpunan P. Dalam diagram Venn, anggota himpunan P 

berada pada kurva yang dibatasi oleh P. Jadi, P = {1, 3, 6, 9,12, 15, 18} 

c. Himpunan Q adalah semua anggota himpunan S yang menjadi 

anggota himpunan Q. Dalam diagram Venn, anggota himpunan Q 

berada pada kurva yang dibatasi oleh Q. Jadi, Q = {3, 4, 5, 6,7, 8, 9}. 

d. Anggota himpunan P  Q adalah anggota himpunan P dan sekaligus 

menjadi anggota himpunan Q = {3, 6, 9}. 

e. Anggota himpunan P  Q adalah semua anggota himpunan P maupun 

himpunan  

Q = {1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18}. 

f. Anggota himpunan P\Q adalah semua anggota P tetapi bukan 

anggota Q, sehingga P\Q = {1, 12, 15, 18}. 

g. Anggota himpunan PC adalah semua anggota S tetapi bukan anggota 

P, sehingga 

PC = {2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20} 

S 

  P                   Q  

.17 

.16  .2 

.14 

 

.13        .11     .10  .20       .19 

.1     .15         .3    

.12   .18   .6   .9 

 

             .4 

               .5    .7 

            .8 

Perhatikan langkah-langkah penyelesian berikut 

Konstruktivisme 
Peran 

kontruktivisme 
disini adalah 
memberikan 

informasi atau 
pngetahuan 

mengenai langkah-
langkah membaca 

diagram venn 
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Pada materi sebelumnya kita telah dipelajari cara membaca diagram Venn. 

Sekarang, akan dipelajari cara menyajikan suatu himpunan ke dalam diagram Venn. 

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

P = {m, a, t, e, i, k}, dan  

Q = {f, i, s, k, a} 

Himpunan P  Q = {a, i, k}, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan P 

dan Q saling berpotongan. Diagram Venn yang menyatakan hubungan himpunan S, 

P, dan Q seperti pada gambar berikut  

 

Daerah yang diarsir pada 
diagram Venn di samping 
menunjukkan 

daerah P  Q. 

. 
 
 

 
Perhatikan diagram venn berikut! 

Adapun daerah arsiran pada  

gambar di samping menunjukkan  

daerah P  Q. 

Berdasarkan diagram Venn di samping 

tampak bahwa P  Q = {1, 2, 3, 5, 7, 9}.  

  

Perhatikan contoh berikut! 

 

 

 

 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut! 

Diketahui: S = {0, 1, 2, 3, ..., 15} 
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
Q = {1, 2, 5, 10, 11}; dan 
R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 
 

Menyajikan Operasi Himpunan dalam Diagram Venn 

S                       

 

  

     

Diketahui    S = {0, 1, 2, ...,15}   P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

       Q = {1, 2, 5, 10, 11} dan R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 

Gambarlah himpunan-himpunan tersebut  
dalam diagram Venn. 

Tunjukkan dengan arsiran daerah-daerah himpunan berikut 

a. P  Q  R 

b. Q  R 
c. QC 

 

Konstruktivisme 

Peran kontruktivisme disini 
adalah memberikan informasi 

atau pngetahuan mengenai 
diagram venn 
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Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, dapat diketahui 

bahwa P  Q  R = {2} 

P  Q = {1, 2, 5} 

Q  R = {2, 10} 

P  R = {2, 4, 6} 

Diagramnya vennya seperti berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diketahui S = {1, 2, ..., 15} dan Q = {1, 2, 5, 10, 11},  
sehingga QC = {3, 4, 6, 7, 8,9, 12, 13, 14, 15}. Daerah     
arsiran pada diagram Venn di bawah menunjukkan 
himpunan QC 

           

a. Daerah arsiran pada diagram Venn di bawah menunjukkan 

himpunan P  Q  R. 

                                      

b. Daerah yang diarsir pada diagram Venn di 
bawah menunjukkan himpunan  

Q  R. Dari gambar dapat diketahui bahwa  

       Q R = {1, 2, 4, 5, 6, 8, 10,11,12,14}. 
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Untuk meningkatkan pemahamanmu, selesaikan masalah-masalah berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari sekelompok anak, diperoleh data 23 orang suka makan bakso dan mi 
ayam, 45 orang suka makan bakso, 34 orang suka makan mi ayam, dan 6 
orang tidak suka 
kedua-duanya. 
a.  Gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. 
b. Tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. 

Uji Pemahaman 

Dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain 
tenis, 23 siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar keduaduanya. 
Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan banyaknya 
siswa 
a. yang hanya gemar bermain tenis; 
b. yang hanya gemar bermain sepak bola; 
c. yang tidak gemar kedua-duanya. 

Masalah 1 

Masalah 2 

Penilaian yang sebenarnya 
Dalam penilaian yang 

sebenarnya, guru dapat 
menilai pemahaman siswa 

dari hasil pekerjaannya 

 

 
Dalam menentukan banyaknya anggota masing-masing himpunan pada 

diagram Venn, tentukan terlebih dahulu banyaknya anggota yang gemar bermain 
tenis dan sepak bola, yaitu 11 siswa. Diagram Venn-nya seperti gambar berikut. 

                                         

a. Banyak siswa yang hanya gemar tenis = 24 – 11 = 13 siswa 
b. Banyak siswa yang hanya gemar sepak bola = 23 – 11 = 12 siswa 
c. Banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya = 40 – 13 – 11 – 12 = 4 siswa 

Alternatif Penyelesaian 
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Refleksi ini diharapkan dapat memonitor diri  sendiri tentang pemahamanmu 
dalam mempelajari topik himpunan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut. 
1. Jelaskan apa, bagaimana, dan mengapa mempelajari topik Himpunan dengan 

baik? 
2. Apakah kamu dapat mengaitkan satu subtopik dengan subtopik lainnya dalam 

topik Himpunan? 
3. Jika anda tidak dapat mengaitkannya, apa kendalanya? Bagaimana tidak 

lanjutnya? 
4. Apakah kamu dapat mengomunikasikan kepada temanmu apa yang telah kamu 

pelajari tentang topik Himpunan? 
5. Jika kamu tidak dapat mengomunikasikannya, apa kendalanya? Bagaimana 

tindaklanjutnya? 
6. Makna apa yang kamu peroleh setelah mempelajari topik Himpunan? 
 

 

 

 

 

 

REFLEKSI DIRI 

Pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya,  
karena kesempatan yang baik  tidak akan datang  

untuk kedua kalinya 

 
a. Dalam menentukan banyak anak dalam kelompok tersebut, tuliskan terlebih dahulu 

banyak anak yang suka makan bakso dan mi ayam, serta banyak anak yang tidak suka 
keduanya pada diagram Venn. Kemudian, tentukan banyak anggota masng-masing. 
Diagram Venn-nya sebagai berikut 

 

b. Dari diagram Venn, tampak bahwa banyak anak dalam  
kelompok tersebut = 22 + 23 + 11 + 6 

       = 62 anak. 

 

Alternatif Penyelesaian 
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A. Pengertian himpunan 

Suatu koleksi objek-objek disebut suatu himpunan dan objek-objek itu disebut 

elemen atau anggota dari himpunan itu. Himpunan biasanya dinyatakan dengan 

huruf kapital A, B, C, dst. Simbol “” digunakan untuk menyatakan suatu objek 

dari suatu himpunan, dan simbol “” menyatakan bukan suatu objek dari suatu 

himpunan. 

B. Cara menyatakan himpunan 

Himpunan dapat dinyatakan dalam tiga cara: (1) dengan kata-kata (2) dengan notasi 

pembentuk himpunan (3) dengan mendaftar anggota-anggotanya.  

C. Himpunan berhingga dan tak berhingga 

1. Himpunan berhingga: A = {1, 2, 3, 4, 5}., n(A) = 5 

2. Himpunan tak berhingga: B = {1, 2, 3, ...}., n(B) =  

D. Operasi himpunan 

1. Irisan: A  B = {x : x  A dan x B} 

a. Sifat irisan: jika A  B, maka A B = A 

b. Kesamaan himpunan: jika A = B, maka A  B = A = B 

c.  Himpunan yang tidak saling lepas: 

Irisan dari dua himpunan yang tidak saling lepas adalah himpunan yang 

memiliki elemen-elemen sekutu. 

d. Himpunan yang saling lepas: 

Irisan dari dua himpunan yang saling lepas adalah 

himpunan kosong () 

2. Gabungan: A  B = {x : x  A atau x  B} 

a. Sifat gabungan: jika B  A, maka A  B = A 

b. Kesamaan himpunan: jika A = B, maka A B = A = B 

c. Himpunan yang tidak saling lepas: 

Jika dua himpunan yang tidak saling lepas, maka gabungannya adalah 

menggabungkan setiap elemen dari kedua himpunan itu tetapi elemen 

irisannya hanya dihitung satukali. 

d. Dua himpunan yang saling lepas: 

Jika himpunan A dan himpunan B saling lepas, maka gabungan dari A dan B 

adalah himpunan yang memuat semua elemen yang ada di A dan di B. 

e. Jika gabungan dari dua himpunan di mana himpunan 

A memuat himpunan B, maka gabungan dari A dan B adalah A sendiri. 
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E. Komplemen dan selisih himpunan 

1. Komplemen 

Komplemen dari suatu himpunan A, ditulis A‟ adalah himpunan semua elemen 

di semesta, S yang tidak di A. 

2. Hubungan himpunan M, komplemen, dan semestanya 

a. M  M‟ =  

b. M  M‟ = S 

c. n(M) + n(M‟) = n(S). 

3. Selisih dua himpunan A dan B: 

a. A – B = {x : x  A dan x  B} 

b. B – A = {x : x  B dan x  A} 

F. Diagram Venn 

Suatu cara sederhana menjelaskan relasi antara himpunan adalah dengan diagram 

Venn. 

1. Himpunan semesta 

Jika semua himpunan di bawah pertimbangan adalah himpunan bagian dari 

suatu himpunan S tertentu, maka 

himpunan S disebut himpunan semesta. 

2.  Himpunan bagian 

A  B = {x : jika x  A, maka x  B} 
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DIAGRAM VENN adalah cara menyatakan himpunan dengan menggunakan 

gambar, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan 

himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus 

tertutup sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan  

GABUNGAN yaitu himpunan semua anggota A atau anggota B itu merupakan 

gabungan himpunan A dan himpunan B, yang dilambangkan dengan A  B. 

HIMPUNAN adalah anggota suatu koleksi objek-objek disebut suatu himpunan 

dan objek-objek itu disebut elemen atau anggota dari himpunan itu 

HIMPUNAN BERHINGGA yaitu jika A adalah himpunan bilangan prima 

kurang dari 13  maka A = {2, 3, 5, 7, 11} dengan n (A) = 5. Himpunan A disebut 

himpunan berhingga, artinya banyaknya anggota  A berhingga . 

HIMPUNAN TAK BERHINGGA Jika B = {bilangan asli yang habis dibagi 2} 

maka B = {2, 4,6, ...}, dengan n (B) = tidak berhingga. Himpunan B disebut himpunan 

tak berhingga, karena banyaknya anggota B tak berhingga.s 

HIMPUNAN KOSONG Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak 

mempunyai anggota, 

dan dinotasikan dengan { } atau  

HIMPUNAN SEMESTA Himpunan semesta atau semesta pembicaraan 

adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang 

dibicarakan. Himpunan semesta (semesta pembicaraan) biasanya dilambangkan 

dengan S. 

HIMPUNAN BAGIAN yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian B,  

jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan  

A  B atau B  A 

IRISAN Irisan (interseksi) dua himpunan adalah suatu himpunan yang 

anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut 

KOMPLEMEN Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang 

anggota-anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A.  

SELISIH Selisih (difference) himpunan A dan B adalah himpunan yang  

anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. 
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Modul matematika dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan 

himpunan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa di susun 

oleh Orina Cindy Astuti . Penulis merupakan mahasiswa dari UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Pendidikan Matematika 

angkatan 2010. Penulis berasal dari Kabupaten Banjarnegara. Riwayat 

pendidikan penulis yaitu pernah bersekolah di TK Cokroaminoto 2, 

SD N 04 Gumiwang, SMP N 1 Purwanegara, SMA N 1 Banjarnegara 

dan sekarang masih menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Tujuan dari penyusunan modul ini yaitu sebagai salah 

satu sumber belajar mandiri yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Modul ini menggunakan pendekatan CTL dimana 

materi dan contoh-contoh soalnya dikaitkan dengan kehidupan 

 nyata sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna  

jika siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan  

kehidupan nyata 

Kritik dan Saran : 

    Oryna_Chan@yahoo.com 

   Orinacindy@yahoo.co.id 
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