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A. ANALISIS SK DAN KD MATERI SISTEM BILANGAN  

Berikut akan dipaparkan SK dan KD yang terkait materi sistem 

bilangan riil untuk SD, SMP, SMA dan SMK berdasarkan BSNP dari 

pusat serta analisis pemetaan SK dan KD yang terkait. SK dan KD sebagai 

acuan bagi guru untuk mebuat silabus dan rpp sebelum itu perlu adanya 

analisis pemetaan SK dan KD mata pelajaran matematika.  

Dokumen SK dan KD oleh BSNP (Badan Standard Nasional Pendidikan) 

pada Sekolah Dasar (SD) / MI terkait materi sistem bilangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelas I 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 
1.   Melakukan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan 

sampai 20 

 

1.1 Membilang banyak benda 

1.2 Mengurutkan banyak benda 

1.3 Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 20 

1.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan sampai 20 

 

 

b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   4. Melakukan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan 

sampai dua angka dalam 

pemecahan masalah 

 

4.1 Membilang banyak benda  

4.2 Mengurutkan banyak benda 

4.3 Menentukan nilai tempat 

puluhan dan satuan 

4.4 Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dua angka 

4.5 Menggunakan sifat operasi 

pertukaran dan pengelompokan 

4.6 Menyelesaikan masalah 

yang melibatkan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan dua 

angka 
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2. Kelas II 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 
1.   Melakukan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan 

sampai 500 

 

1.1 Membandingkan bilangan 

sampai 500 

1.2 Mengurutkan bilangan 

sampai 500 

1.3 Menentukan nilai tempat 

ratusan, puluhan, dan satuan 

1.4 Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 

500 

 

b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   3. Melakukan perkalian dan 

pembagian bilangan sampai 

dua angka 

 

3.1 Melakukan perkalian 

bilangan yang hasilnya  bilangan 

dua angka 

3.2 Melakukan pembagian 

bilangan dua angka 

3.3 Melakukan operasi hitung 

campuran 

 

3. Kelas III 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   1. Melakukan operasi hitung 

bilangan sampai tiga angka 

 

1.1 Menentukan letak bilangan 

pada garis bilangan 

1.2 Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan tiga angka 

1.3 Melakukan perkalian yang 

hasilnya bilangan tiga angka dan 

pembagian bilangan tiga angka 

1.4 Melakukan operasi hitung 

campuran 

1.5 Memecahkan masalah 

perhitungan termasuk yang 

berkaitan dengan uang 
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b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   3. Memahami pecahan 

sederhana dan penggu-

naannya dalam pemecahan 

masalah 

 

3.1 Mengenal  pecahan 

sederhana 

3.2 Membandingkan pecahan 

sederhana 

3.3 Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan 

sederhana 

 

4. Kelas IV 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   1. Memahami dan menggu-

nakan sifat-sifat operasi 

hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah 

1.1   Mengidentifikasi sifat-sifat 

operasi hitung 

1.2   Mengurutkan bilangan 

1.3   Melakukan operasi 

perkalian dan pembagian 

1.4   Melakukan operasi hitung 

campuran 

1.5   Melakukan penaksiran dan 

pembulatan 

1.6   Memecahkan masalah yang 

melibatkan uang 

 

b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   5. Menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat 

 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat 

5.2 Menjumlahkan bilangan 

bulat 

5.3 Mengurangkan bilangan 

bulat 

5.4 Melakukan operasi hitung 

campuran 
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5. Kelas V 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   1. Melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dalam 

pemecahan masalah 

1.1 Melakukan operasi hitung 

bilangan bulat termasuk 

penggunaan sifat-sifatnya, 

pembulatan, dan penaksiran 

1.2 Menggunakan faktor prima 

untuk menentukan KPK dan 

FPB 

1.3 Melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

1.4 Menghitung perpangkatan 

dan akar sederhana 

1.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung, 

KPK dan FPB 

 

b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   5. Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah 

 

5.1 Mengubah pecahan ke 

bentuk persen dan desimal serta 

sebaliknya 

5.2 Menjumlahkan dan 

mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan 

5.3 Mengalikan dan membagi 

berbagai bentuk pecahan 

5.4 Menggunakan pecahan 

dalam masalah perbandingan 

dan skala 

 

6. Kelas VI 

a) Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   1. Melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dalam 

pemecahan masalah 

1.1 Menggunakan sifat-sifat 

operasi hitung termasuk operasi 

campuran, FPB dan KPK 

1.2 Menentukan akar pangkat 

tiga suatu bilangan kubik 

1.3 Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan operasi hitung 

termasuk penggunaan akar dan 

pangkat 
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b) Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

      Bilangan 
4.   5. Melakukan operasi hitung 

pecahan dalam pemecahan 

masalah 

 

5.1 Menyederhanakan dan 

mengurutkan pecahan 

5.2 Mengubah bentuk pecahan 

ke bentuk desimal 

5.3 Menentukan nilai pecahan 

dari suatu bilangan atau 

kuantitas tertentu 

5.4 Melakukan operasi hitung 

yang melibatkan berbagai 

bentuk pecahan 

5.5 Memecahkan masalah 

perbandingan dan skala 

 

Dokumen SK dan KD oleh BSNP (Badan Standard Nasional Pendidikan) 

pada SMP / MTS terkait materi sistem bilangan adalah sebagai berikut: 

1. Kelas VII 

Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

1. Memahami sifat-sifat 

operasi hitung bilangan dan 

penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

1.1 Melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan 

1.2 Menggunakan sifat-sifat 

operasi hitung bilangan bulat 

dan pecahan dalam pemecahan 

masalah 

Aljabar 

2. Memahami bentuk aljabar, 

persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu 

variabel 

2.1 Mengenali bentuk aljabar 

dan unsur-unsurnya 

2.2 Melakukan operasi pada 

bentuk aljabar 

 

2. Kelas VIII 

Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

1. Memahami bentuk aljabar, 

relasi, fungsi, dan persamaan 

garis lurus 

1.1 Melakukan operasi aljabar  

1.2 Menguraikan bentuk aljabar 

ke dalam faktor-faktornya 
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3. Kelas IX 

Semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

5. Memahami sifat-sifat 

bilangan berpangkat dan 

bentuk akar serta 

penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

sederhana 

 

 

 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bilangan berpangkat dan bentuk 

akar  

5.2 Melakukan operasi aljabar 

yang melibatkan bilangan 

berpangkat bulat dan bentuk 

akar 

5.3 Memecahkan masalah 

sederhana yang berkaitan 

dengan bilangan berpangkat dan 

bentuk akar 

6. Memahami barisan dan 

deret bilangan serta 

penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

 

6.1 Menentukan pola barisan 

bilangan sederhana 

6.2 Menentukan suku ke-n 

barisan aritmatika dan barisan 

geometri 

6.3 Menentukan jumlah n suku 

pertama deret aritmatika dan 

deret geometri 

6.4 Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan barisan dan 

deret 

 

Dokumen SK dan KD oleh BSNP (Badan Standard Nasional Pendidikan) 

pada SMA / MA terkait materi sistem bilangan adalah sebagai berikut: 

1. Kelas X 

Semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

1. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk 

pangkat, akar, dan logaritma  

 

1.1 Menggunakan aturan 

pangkat, akar, dan logaritma 

1.2 Melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan yang 

melibatkan pangkat, akar, dan 

logaritma  
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2. Kelas XI 

Program IPA semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

4. Menggunakan aturan 

sukubanyak dalam 

penyelesaian masalah  

4.1 Menggunakan algoritma 

pembagian sukubanyak untuk 

menentukan hasil bagi dan sisa 

pembagian 

4.2 Menggunakan teorema sisa 

dan teorema faktor dalam 

pemecahan masalah 

 

3. Kelas XII 

Program IPA semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

4. Menggunakan konsep 

barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

4.1 Menentukan suku ke-n 

barisan dan jumlah n suku deret 

aritmetika dan geometri 

4.2 Menggunakan notasi sigma 

dalam deret dan induksi 

matematika dalam pembuktian 

4.3 Merancang model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan deret 

4.4 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan deret dan 

penafsirannya 

Program IPS semester 2 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

4. Menggunakan konsep 

barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah 

 

4.1 Menentukan suku ke-n 

barisan dan jumlah n suku deret 

aritmetika dan geometri 

4.2 Merancang model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan deret 

4.3 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan deret dan 

menafsirkan solusinya 

 



8 
 

Dokumen SK dan KD oleh BSNP untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) untuk kelompok Teknologi, Kesehatan dan Pertanian adalah 

Kelas X semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memecahkan masalah 

berkaitan dengan konsep 

operasi bilangan riil 

1.1 Menerapkan operasi pada 

bilangan riil 

1.2 Menerapkan operasi pada 

bilangan berpangkat 

1.3 Menerapkan operasi pada 

bilangan irasional  

Kelas XI semester 1 

Standard Kompetensi Kompetensi Dasar 

9. Menerapkan konsep barisan 

dan deret dalam pemecahan 

masalah 

9.1 Mengidentifikasi pola, 

barisan, dan deret bilangan 

9.2 Menerapkan konsep barisan 

dan deret aritmatika 

9.3 Menerapkan konsep barisan 

dan deret geometri 

 

Berdasarkan dokumen SK dan KD oleh BSNP diatas dapat dianalisis 

berdasarkan muatan SK dan KD berdasarkan tujuan pembelajaran 

matematika sebagai berikut: (1)mencakup memahami konsep matematika, 

(2)mengembangkan penalaran, (3)memecahkan masalah, 

(4)mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dan (5)memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.   

Dalam makalah ini akan dipaparkan analisis muatan SK dan KD terkait 

tujuan pembelajaran matematika yang terbagi menjadi tiga (3) jenjang 

pendidikan, sebagai berikut: 

1. Sekolah Dasar (SD) / MI 

Apabila dilihat SK dan KD yang telah ditetapkan oleh BSNP dari kelas 

I-VI secara eksplisit siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 
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pemahaman konsep, memecahkan masalah dan dalam taksonomi 

bloom pada ranah C1, C2 dan C3. Materi sistem bilangan bulat, 

bilangan pecahan dari kelas I sampai dengan kelas VI memiliki 

keterkaitan. Dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pengenalan 

bilangan bulat positif, lalu semakin tinggi tingkatannya materinya 

semakin mendalam dan luas disertai aplikasi-aplikasi dalam 

kehidupan. Untuk melanjutkan ke KD selanjutnya, siswa harus paham 

tentang materi sebelumnya karena materi selanjutnya merupakan 

pengembangan dan pendalaman materi sebelumnya. 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / MTS 

Berdasarkan dokumen SK dan KD materi sistem bilangan memuat 

2 SK dan 4 KD pada kelas VII semester 1. Dalam SK 1 KD 1.1 secara 

eksplisit menuntut siswa untuk dapat memahami konsep matematika 

atau dalam taksonomi bloom masuk dalam ranah C1 dan C2, dimana 

terkait bilangan bulat, bilangan pecahan dan dalam melalukan operasi 

hitungnya. Padahal sebelumnya di Sekolah Dasar siswa sudah belajar 

mengenai materi ini tetapi yang membedakan dengan materi di SMP 

adalah terdapat materi baru seperti operasi pembagian bilangan bulat 

negatif, pemangkatan bilangan bulat negatif, akar pangkat tiga 

bilangan bulat negatif, pemangkatan pecahan dan operasi pecahan 

desimal yang di SD belum disampaikan. Sedangkan dalam KD 1.2 

secara eksplisit menuntut siswa untuk memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dan kemampuan penalaran atau dalam 

taksonomi bloom termasuk C1, C2 dan C3. Dimana siswa melakukan 

proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan yang benar 

dalam memcahkan masalah menggunakan sifat-sifat operasi hitung 

pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sama halnya dengan KD 

1.1 di dalam KD 1.2 ini pada saat SD juga sudah pernah dibahas tetapi 

pada jenjang SMP ini pemecahan masalah dan penalaran memiliki 

tingkatan yang lebih tinggi. Seperti contoh soal di SMP berikut “Lima 

kali dari bilangan bulat yang dikehendaki oleh Nita hasilnya sama 
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dengan tiga kali dari bilangan yang disimpan oleh Tomi setelah 

ditambah 10. Carilah bilangan bulat yang dikehendaki Nita jika 

bilangan simpanan Tomi 15”.  Untuk KD 2.2 secara eksplisit menuntut 

siswa untuk memiliki kemampuan pemahaman konsep atau dalam 

taksonomi bloom adalah pada ranah C1 dan C2. KD 2.2 merupakan 

materi yang baru karena waktu di SD belum ada materi ini dan materi 

ini merupakan materi lanjutan dari sistem bilangan bulat yang akan 

menjadi prasyarat untuk materi selanjutnya pada KD berikutnya yaitu 

persamaan linear satu variable. SK 2 pada KD 2.1 dan KD 2.2 ini 

merupakan materi lanjutan dari SK 1 dimana SK 1 sebagai dasar untuk 

memahami materi yang ada pada KD 2.1 dan KD 2.2. Pada KD 1.1, 

1.2, 2.1 dan 2.2 yang mencakup materi terkait sistem bilangan bulat 

dengan tujuan yang ingin dicapai adalah menuntut kemampuan 

pamahaman konsep, memecahkan masalah dan penalaran.  

Materi sistem bilangan bulat termasuk dalam SK 1 pada KD 1.1 

dan KD 1.2 di kelas VIII semester 1. Dalam KD 1.1 dan KD 1.2 ini 

siswa dituntut untuk memiliki kemampuan pemahaman konsep atau 

dalam taksonomi bloom termasuh ranah C1 dan C2. Ternyata terlihat 

bahwa KD 1.1 pada kelas VII sama dengan KD 2.2 pada kelas VII 

yaitu melakukan operasi aljabar disini terjadi pengulangan materi lagi. 

Tetapi di kelas VIII terdapat penambahan materi seperti pengkuadratan 

suku tiga atau lebih dengan menggunakan segitiga pascal yang di kelas 

VII belum ada. Selain itu, KD 1.2 ada materi baru ataupun materi 

lanjutan yaitu faktorisasi namun sebenarnya sudah didapatkan dalam 

kelas VII yang terkait dengan faktor persekutuan terbesar. Sehingga 

pada KD 1.1 dan KD 1.2 dalam SK 1 kelas VIII ini memiliki 

keterkaitan dan akan sebagai prasyarat untuk KD berikutnya dimana 

tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan pemahaman konsep. 

Pada materi sistem bilangan mencakup pada SK 5 dan SK 6 pada 

kelas IX semester 2 dengan materi pembelajaran adalah bilangan 

berpangkat dan bentuk akar serta barisan dan deret. Di dalam SK 5 
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yang memiliki 3 KD yang secara eksplisit siswa difokuskan untuk 

memiliki kemampuan pemahaman konsep, memecahkan masalah, 

penalaran, komunikasi matematis dan dapat digolongkan menurut 

taksonomi bloom adalah ranah C1, C2, dan C3. 3 KD yang terdapat 

pada SK 5 memiliki sedikit kesamaan dengan KD yang ada di kelas 

VII dan VIII tentang perpangkatan dan bentuk akar tetapi dalam kelas 

IX ini bentuknya lebih komplek bias diartikan penggabungan operasi 

pemangkatan dan akar, tetapi yang menjadi dasar untuk dapat 

memahami materi ini perlu pemahaman materi sebelumnya yang sudah 

didapatkan di kelas VII dan VIII. Dan ada 4 KD yang ada dalam SK 6 

yaitu mengenai barisan deret yang termasuk juga dalam sistem 

bilangan real. Dalam hal ini siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

pemahaman materi, memecahkan masalah, penalaran dan menurut 

taksonomi bloom masuk dalam ranah C1, C2 dan C3. Materi barisan 

dan deret ini merupakan materi yang baru tetapi materi prasyarat yang 

harus dimiliki siswa adalah materi sistem bilangan yang termuat pada 

SK 5. 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) / MA  

Dari SK dan KD tersebut dapat ditelaah bahwa di jenjang kelas X 

SMA siswa mulai dituntut untuk berpikir lebih formal dengan 

kemampuan pemahaman konsep, memecahkan masalah dan penalaran 

atau termasuk dalam taksonomi bloom C!, C2 dan C3. Memang masih 

ada kesinambungan antar materi kelas IX SMP ke X SMA. Yaitu 

mengulang kembali materi tentang penggunaan pangkat, akar, dan 

logaritma. Namun di jenjang X SMA terlihat bahwa siswa mulai 

dituntut untuk bisa melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan 

yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Jadi tidak hanya 

menggunakan aturannya saja. Untuk materi sistem bilangan riil yang 

terdapat dalam XI IPA di KD semester 2 yaitu tentang aturan suku 

banyak. Pada dasarnya, aturan suku banyak adalah pendalaman dari 

fungsi polinomial. Dari KD yang diberikan, secara implisit siswa 
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terlebih dahulu harus mendapatkan materi fungsi polinomial dan faktor 

dari suatu bilangan. Pada kelas XII IPA semester 2 materi yang 

termasuk sistem bilangan riil adalah barisan dan deret yang merupakan 

lanjutan dari yang dibahas saat jenjang IX SMP. Namun bedanya, di 

jenjang XII IPA barisan dan deret diperdalam lagi daripada saat 

jenjang SMP. Hal itu dapat dilihat dari standard kompetensi yang 

diharapkan. Apabila saat SMP siswa hanya dituntut pemahamannya 

dalam konsep barisan dan deret, sedangkan di SMA siswa dituntut 

untuk bisa menggunakan(pengaplikasian) konsep barisan dan deret 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangakan materi 

barisan dan deret yang disampaikan dalam XII IPS semester 2 juga 

merupakan lanjutan dari yang dibahas saat jenjang IX SMP. Perbedaan 

materi yang disampaikan di kelas IPA lebih komplek dibandingkan 

dengan yang di IPS. Oleh karena itu pada awal pembelajaran materi 

penggunaan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah ini, 

sebaiknya guru flashback ingatan siswa tentang barisan dan deret yang 

telah disampaikan saat jenjang SMP. 

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / MAK program Teknologi, 

Kesehatan dan Pertanian. 

Berdasarkan Sistem operasi bilangan bulat telah tercantum dalam SK 

KD jenjang VII SMP. Namun dalam jenjang X SMK Teknologi ini 

materi sistem operasi bilangan dikembangkan lagi menjadi sistem 

operasi bilangan real. Jadi terdapat perluasan materi. Dengan 

demikian, alangkah baiknya sebelum mengawali bab konsep operasi 

bilangan real, terlebih dahulu guru memastikan siswa-siswanya telah 

memahami sistem operasi pada bilangan bulat. 

KD yang terdapat pada materi ini lebih pada pengaplikasian(bilangan 

riil, bilangan berpangkat, bilangan irasional). Sehingga SK KD pada 

bab ini merupakan pendalaman dari SK KD kelas IX tentang 

pengidentifikasian sifat-sifat pada bilangan berpangkat.   
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SK KD pada jenjang ini merupakan pendalaman dari SK KD kelas IX. 

Hal ini dapat terlihat pada, dalam SK KD kelas IX siswa hanya 

dituntut mampu memahami konsep barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah(C1 dan C2) sedangkan pada jenjang XI SMK ini 

siswa dituntut untuk menerapkan konsep barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah(C3). Jadi terdapat perluasan materi dan 

pendalaman ranah kemampuan murid. Dengan demikian, siswa 

diharapkan telah memahami konsep barisan dan deret sebelum masuk 

dalam bab ini. 

Berdasarkan uraian diatas dapat simpulkan bahwa pemetaan SK dan KD 

terkait materi sistem bilangan yang ada pada jenjang SD, SMP, SMA dan 

SMK untuk menuntut siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep, 

memecahkan masalah, penalaran, komunikasi matematis dan menghargai 

matematika dalam kehidupan. Tiap-tiap KD yang ada memiliki 

kesinambungan dan terus-menerus secara kontinue pada tahap yang paling 

tinggi yaitu pada jenjang SMA.   

B. ANALISIS KEDALAMAN MATERI SISTEM BILANGAN 

Analisis kedalaman materi sistem bilangan ini ditinjau berdasarkan 

pengamatan pada buku dan lembar kerja siswa yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah sebagai berikut: 

1. Sekolah Dasar (SD) / MI 

Muatan materi terkait sistem bilangan riil dalam SD seperti 

bilangan bulat, bilangan pecah, taksiran dalam buku sudah dipaparkan 

dengan menggunakan gambar-gambar dikarenakan anak SD belum 

dapat sepenuhnya berpikir yang abstrak. Sehingga untuk memahami 

konsep matematika pada sistem bilangan bulat perlu adanya objek-

objek yang konkret agar mudah dimengerti oleh siswa. SK dan KD 

untuk SD terdapat pengulangan pada kelas V dan VI sedangkan 

pembahas yang dibuku juga sampir sama tetapi untuk kelas VI lebih 

komplek dibandingkan dengan buku kelas V. 
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Materi di LKS tidak lengkap, sangat sedikit, tetapi soal-soalnya 

cukup bagus karena memuat sampai dengan unsur kognitif C3. LKS 

juga memuat character building. Akan tetapi tidak memuat aspek 

afektif dan psikomotorik. LKS tidak melatih siswa melakukan proses 

penyelidikan (inkuiri), tetapi hanya berupa drill latihan soal dengan 

sedikit review bahan ajar dari setiap topik. 

Relevasi isi materi di buku paket sudah sesuai dengan SK dan KD. 

Muatan materi berdasarkan konsep tergolong cukup sesuai. Materi 

disajikan dimulai dari hal mendasar, lalu semakin luas dan mendalam. 

Ilustrasi sudah sesuai untuk pemahaman siswa terhadap materi yang 

akan disampaikan. Di kelas I sampai dengan kelas II dilengkapi 

dengan gambar-gambar. Hal ini akan mempermudah pemahaman 

siswa karena siswa masih dalam tahap educative (enactive) dan iconic. 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / MTS 

Materi sistem bilangan yang terdapat dalam kelas VII terdapat 

dalam bab bilangan bulat dan pecahan serta bab operasi bentuk aljabar. 

Kedalaman materi yang dipaparkan dalam buku maupun LKS sudah 

lengkap dan mencakup semua yang ada dalam KD walaupun ada 

beberapa subbab yang sama dengan buku yang ada dalam SD. Pada 

buku kelas VIII materi terkait sistem bilangan terdapat dalam bab 

faktorisasi suku aljabar tetapi terlihat adanya pengulangan materi yaitu 

unsur-unsur bentuk aljabar (variable, suku, koefisien, konstanta dan 

lain-lain), operasi bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian dan pemangkatan. Tetapi dalam materi yang ada 

di kelas VIII ini lebih menyebar sampai faktorisasi bentuk aljabar suku 

banyak. Sedangkan dalam LKSnya terlihat bahwa inti materi yang 

dipaparkan sama hanya saja dengan format pemberian materi yang 

sedikit berbeda dan contoh-contoh ataupun latihan-latihan yang 

diberikan berbeda lebih komplek. Kedalaman materi yang dipaparkan 

dalam buku dan LKS sudah cukup baik mencakup semua yang ada 

dalam KD. Dan buku serta LKS kelas IX dengan materi pokok 



15 
 

mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar hampir sama 

dengan yang ada dalam kelas VIII tetapi dalam buku kelas IX materi 

sedikit ditambah. Untuk materi barisan dan deret memanglah materi 

yang baru dan pada buku sudah dipaparkan dengan jelas sesuai dengan 

SK dan KD yang ada.  

Relevansi isi materi buku untuk SMP sudah sesuai dengan SK dan 

KD yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pemahaman siswa. 

Sedangkan LKS yang digunakan di SMP bukanlah LKS yang benar-

benar sebagai lembar kegiatan siswa tetapi lebih menekankan pada 

drill soal-soal saja sehingga tidak dapat dilihat kemampuan afektif dan 

psikomotor siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan LKS 

tersebut. 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) / MA 

Materi yang disampaikan dibuku kelas X sesuai dengan SK dan 

KD. Dengan memaparkan terlebih dahulu aturan-aturan pengguanaan 

pangkat, akar, dan logaritma setelah itu pemanipulasian aljbar dalam 

perhitungannya. Walaupun untuk dasar-dasar bilangan berpangkat, 

akar telah dibahas dalam buku di SMP dan dalam buku ini mengulang 

lagi apa yang ada di SMP. Soal-soal yang diberikan pun sudah bagus. 

Siswa tidak hanya dituntut ahli dalam C1 samapai C3, namun sampai 

tahap C4(analisis). Pada buku kelas XI materi sistem bilangan riil yang 

terkait adalah pada materi suku banyak dimana dasarnya sudah pernah 

dipelajari waktu SMP dan didalam buku ini sedikit masih mengulas 

sedikit tentang operasi hitung pada suku banyak tetapi dengan bentuk 

yang lebih komplek. Sehingga dapat dikatakan buku ini telah sesuai 

dengan SK dan KDnya. Sedangkan dalam materi barisan dan deret 

yang ada pada kelas XII baik IPA maupun IPS hampir sama namun 

ada subbab yang dihilangkan dalam buku IPS karena tidak memuat 

dalam KD seperti penggunaan notasi sigma dalam deret dan induksi 

matematika dalam pembuktian. Pada dasarnya buku kelas XII ini 

sudah memuat semua materi yang sesuai dengan SK dan KD yang ada.  
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LKS untuk SMA baik kelas X, XI maupun kelas XII dengan 

konten soal-soal sudah sesuai dengan SK dan KD namun LKS ini 

hanyalah model drill soal-soal saja bukan sebagi aktivitas kegiatan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran padahal konten materi sebagai 

ringkasan sudah sesuai dan tepat. 

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / MAK program Teknologi, 

Kesehatan dan Pertanian 

Konten materi sistem bilangan riil serta barisan dan deret yang ada 

dalam buku SMK ini kurang lebih sama dengan konten yang ada 

dalam SMP karena KDnya pun hampir serupa. Tetapi dalam buku ini 

sudah memenuhi SK dan KD yang diinginkan. Jika dilihat mengenai 

butir-butir soal yang ada pada buku sangat variatif dan siswa juga 

dituntut untuk mengasah kemampuannya C1 sampai dengan C3. 

Dalam buku ini pun terdapat studi kasus yang dapat memacu siswa 

untuk berpikir kritis dan mengurangi kejenuhan siswa pada suatu 

materi. Sedangkan untuk LKS yang ada sama saja hanya menekankan 

pada drill soal-soal saja dalam hal kognitif bukan sebagai aktivitas 

kegiatan siswa yang bisa untuk mengukur kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotor. Tetapi untuk soal-soal yang ada cukup bervariasi 

dengan tipe C1, C2, C3 dan sedikit C4.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk materi 

terkait sistem bilangan riil sebagai dasarnya ada pada jenjang SD dan SMP 

kemudian untuk materi lanjutan yang lebih komplek dan luas ada pada 

materi di SMA. Sehingga terlihat adanya kesinambungan materi dari SD 

hingga SMA walaupun ada beberapa buku yang mengulas kembali materi 

yang telah disampaikan namun hal itu tidak masalah karena sebagi 

pengingat siswa agar tidak menghilangkan materi terdahulu yang sudah 

didapatkan. Kedalaman materi yang dipaparkan dalam buku juga sudah 

sesuai dengan SK dan KD yang berlaku. Sedangkan untuk materi yang ada 

pada LKS memang berupa rangkuman tetapi LKS hanya berisi drill soal-

soal saja bukan untuk aktivitas kegiatan siswa. 
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C. ANALISIS METODE PENGAJARAN MATERI SISTEM BILANGAN 

Analisis metode pengajaran dalam materi sistem bilangan ini ditinjau 

berdasarkan strategi pembelajaran matematika di sekolah-sekolah sebagai 

berikut: 

1. Sekolah Dasar (SD) / Mts 

Berdasarkan analisis pemetaan SK dan KD terkait tujuan 

pembelajaran pada materi sistem bilangan riil adalah untuk menuntut 

pemahaman konsep, memecahkan masalah dan penalaran atau dalam 

taksonomi bloom pada ranah C1, C2, dan C3. Oleh karena itu, proses 

pengajaran harus disesuaikan dengan proses belajar siswa dengan 

mengacu pada teori Bruner dengan 3 tahap yaitu (1)tahap educative 

atau tahap kegiatan (enactive) atau pengenalan konsep secara konkret 

(2)tahap iconic atau pengenalan konsep secara semi-konkret atau semi-

abstrak (3)tahap simbolik atau pengenalan konsep secara abstrak. 

Untuk mengenalkan konsep operasi hitung pada bilangan bulat 

dapat dilakukan dengan: 

i). Tahap educative atau tahap kegiatan (enactive) atau pengenalan 

konsep secara konkret. Pada tahap ini bisa menggunakan model 

peraga berupa koin berwarna. Sisi positif diberi warna kuning, 

negatif warna putih. Jika sisi positif dan negatif disatukan akan 

menjadi netral (0). 

ii). Tahap iconic atau pengenalan konsep secara semi-konkret atau 

semi-abstrak. Pada tahap ini bisa menggunakan garis bilangan 

dengan menyepakatiaturan permainannya. Misalnya: 

a. Dimulai dari nol 

b. Bilangan: 

Positif = maju. 

Negatif = mundur. 

Nol = diam. 

c. Operasi: 

Tambah = terus. 
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Kurang = berbalik arah 

iii). Tahap symbolic atau pengenalan konsep secara abstrak. 

Pada pengenalan konsep secara konkret dan semi konkret 

mempunyai keterbatasan, yaitu jika operasi hitung menjangkau 

bilangan yang cukup besar akan mengalami hambatan dalam 

membuat garis bilangan, maka melalui proses abstrak dimulai 

dengan mengenalkan konsep ke siswa. Tetapi tidak dituntut banyak 

untuk berfikir abstrak. 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / MTS 

Berdasarkan analisis pemetaan SK dan KD terkait tujuan 

pembelajaran pada materi sistem bilangan riil adalah untuk menuntut 

pemahaman konsep, memecahkan masalah dan penalaran atau dalam 

taksonomi bloom pada ranah C1, C2, dan C3. Oleh karena itu, proses 

pengajaran harus disesuaikan dengan proses belajar siswa dengan 

mengacu pada teori Bruner. Teori Bruner terbagi dalam 3 tahap, untuk 

siswa SMP harus sudah pada tahap ke-3 yaitu tahap simbolik. Setelah 

siswa dapat secara langsung dapat mengotak-atik objek (tahap enaktif), 

siswa mengenal pemahaman konsep secara semi-konkret (tahap 

ikonik) dan pengenalan konsep melalui simbol-simbol tanpa melihat 

objek riil. Sehingga untuk model pembelajaran yang harus dilakukan 

agar tujuan pembelajaran tercapai guru harus memberikan inovasi dan 

kreatif dalam mengajar seperti model pembelajaran kooperatif. 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) / MA dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) / MAK program Teknologi, Kesehatan dan Pertanian. 

Tahap belajar siswa untuk jenjang SMA semesti sudah pada tahap 

simbolik seperti yang ada pada teori Bruner. Karena siswa SMA tidak 

mungkin lagi pada tahap enaktif dengan objek nyata lagi untuk materi 

sistem bilangan ini karena bilangan yang ada pada materi SMA sudah 

bilangan dengan konsep yang lebih rumit. Sehingga model 

pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi sistem bilangan 

pada siswa SMA dan SMK adalah dengan berdiskusi melalui 
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pembelajaran kooperatif, pembelajaran realistic dan lain-lain agar 

siswa tidak jenuh dengan pemberian materi saja. 

Berdasarkan analisis tahap belajar siswa dengan mengacu pada teori 

belajar Bruner adalah tahap enaktif, ikonik dan simbolik. Pada setiap 

jenjang pendidikan dibutuhkan cara mengajar yang berbeda sesuai dengan 

tahap perkembangan siswa. Siswa SD untuk materi sistem bilangan riil 

harus melalui gambar-gambar, contoh-contoh objek nyata, dengan model 

pembelajaran yang kretif dan inovatif agar siswa mudah untuk memahami 

materi tersebut. Siswa SMP dan SMA haruslah sudah melewati 3 tahap 

dalam teori belajar Bruner untuk materi sistem bilangan. Pada materi 

sistem bilangan riil yang ada di materi SD, SMP, SMA dan SMK dengan 

menggunakan berbagai model pembelajaran kooperatif sesuai dengan 

tahap perkembangan siswa dalam belajar. 


