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: demo.guru@smp.com
: guru

Apa keunggulan buku ini?
Mengikuti Pendekatan Saintifik

Model Pembelajaran Discovery Learning

Project Based Learning

Problem-Based Learning

Matematika

Ilmu
Pengetahuan
Sosial
Bahasa
Indonesia

Bahasa
Inggris

Ilmu
Pengetahuan
Alam

Untuk Guru

Untuk Siswa

Menyediakan silabus yang dapat digunakan
oleh tenaga pendidik sebagai pedoman dalam
pengelolaan kegiatan pembelajaran dan
pengembangan penilaian

Buku Premium dilengkapi dengan QR code
untuk latihan soal persiapan PAS, UAS dan
Try Out AKM.

Dilengkapi dengan RPP yang dapat dijadikan
acuan oleh tenaga pendidik agar kegiatan
pembelajaran dapat lebih terarah dan berjalan
secara efektif dan efisien
Tersedia Media Pembelajaran (Power Point)
per bab untuk setiap mata pelajaran, yang
dapat membantu tenaga pendidik dalam proses
pembelajaran di kelas
Beberapa latihan soal terintegrasi dengan
Learning Management System (Kawanmuamua)
untuk memudahkan penilaian dan memantau
perkembangan siswa

Buku menggunakan warna dan ilustrasi
yang menarik untuk meningkatkan stimulus
belajar dan diskusi
Tersedia QR Code di kolom LiterAksi setiap
bab, yang dapat dipindai oleh siswa untuk
menambah pemahaman tentang materi
yang sedang dipelajari dalam bentuk video
dan lainnya

*Kawanmuamua adalah media pembelajaran
digital milik Gramedia Mitra Edukasi Indonesia
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Bahasa Indonesia

Terdiri dari 7 - 8 bab yang sudah disesuaikan dengan kurikulum
2013 edisi revisi. Buku Bahasa Indonesia ini dibuat untuk dapat
berinteraksi secara efektif, membangun dan membina hubungan,
mengungkapkan dan mempertukarkan pengetahuan, keterampilan,
sikap, perasaan, dan pendapat.
Penulis: Yadi Mulyadi, Ani Andriyani, Auliya Millatina Fajwah

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
mengenai materi yang disajikan, tersedia:

“Tanpa mempelajari
bahasa sendiri pun
orang tak akan mengenal
bangsanya sendiri”
-Pramoedya Ananta Toer-

Aktivitas Siswa baik
kegiatan individu
maupun kelompok
Tugas Portofolio untuk
menggambarkan
pengalaman kegiatan,
karya, dan prestasi yang
dicapai selama belajar
Tugas Projek
untuk menilai
keterampilan
siswa dalam
memecahkan
masalah

Refleksi sebagai bahan
perenungan terhadap
kemampuan dalam
memahami materi
Evaluasi Bab untuk
mengevaluasi
kemampuan dalam
tiap babnya

Turut menyajikan tokoh inspiratif untuk memotivasi
dan humor bahasa sebagai sarana hiburan cerdas.
4
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Apa isi buku ini?

PENERBIT

Sarana Meraih Prestasi

Bahasa Indonesia
Kelas 7
Melatih kemampuan observasi melalui Objek, Cerita
Fiksi dan Nonfiksi, Puisi Rakyat, Teks Prosedur
Melatih kemampuan komunikasi melalui Surat dan
Hasil Observasi
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-435-6
Harga : Rp 91.000,Tebal : 256 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Bahasa Indonesia
Kelas 8

Scan QRCode
untuk pemesanan

Melatih kemampuan komunikasi melalui Teks
Eksposisi, Teks Eksplanasi, dan Teks Persuasi dan
dengan melakukan promosi melalui Iklan, Slogan,
dan Poster
Melatih kreatifitas melalui Puisi dan Drama
Melatih kemampuan observasi melalui Teks Berita
dan Teks Ulasan
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-436-3
Harga : Rp 91.000,Tebal : 256 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Bahasa Indonesia
Kelas 9

Scan QRCode
untuk pemesanan

Melatih kemampuan analisis dan observasi
melalui Teks Tanggapan, Teks Cerita Inspiratif,
Buku Fiksi dan Nonfiksi
Melatih kemampuan komunikasi melalui Pidato
Persuasif, Cerita Pendek dan Teks Diskusi

Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-437-0
Harga : Rp 86.000,Tebal : 224 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan
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Bahasa Inggris
Buku Bahasa Inggris kelas 7 – 9 disusun sesuai dengan
Kurikulum 2013 Edisi Revisi. Melihat pentingnya Bahasa Inggris
sebagai bahasa global, buku ini memiliki tujuan untuk dapat
mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan
dan tulis siswa agar dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam
masyarakat global.

Be brave to learn
Be brave to make mistake
Be brave to be better

Penulis: Debi Karmila dan Ratna Juwita Ningsih
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai
materi yang dibahas, tersedia kegiatan seperti:
2. When you are walking down the street, someone approaches you and shows you a piece
of paper of someone’s address. You tell him/her the direction to go there, but he/she looks
confused. You ask him/her whether he/she understand what you say.
3. You didn’t understand about the material in maths lesson. During breaktime, you ask your
friend about it. Your friend explains it slowly, but then he/she sees you. You frown as you listen
to his/her explanation. Your friend asks you whether you understand or not.

Observing and Questioning
Activity 1
Read the comic strip below then, practise the dialogue with your partner.
May I have
your attention,
please?

Welcome to your
new classroom.
Ellie, do you have
something to say?

OK, Ellie. Thanks for
your opinion. How
about you, Beni?

Hmm… This one is a
little bit smaller than my
former classroom, but I
like it.

Activity 15

I agree with Ellie,
but I think we need
to redecorate our
classroom.

That’s a good
idea. OK, we
will redecorate
and clean our
classroom next
Friday.

Yes, Sir.

Activity 16

OK, Sir.

2
Dani, what are you
doing? Do you know
what are we talking
about?

Nice work!

OK. It’s alright for
now. Please, don’t
do that next time.

I’m sorry, Sir. I didn’t
pay attention to what
you were talking
about.

Thank you.

You are a great
example for
others.

Yes, Sir.

The following points are the topics.
1. Living near the beach is exciting.
2. Meeting new people is tiring.
3. Learning english grammar is terrifying.
4. Relying on technology too much is not good.
5. Watching an action movie is more enjoyable than going out.
6. Sports are not interesting.
7. Taking breakfast is not really important.
8. Trying to review the lessons every day will be more helpful than doing it the day before a
test.
9. Drugstores should open every day.
10. Studying outside the classroom is more challenging.
11. Letting students choose the subjects they want to learn is a good idea.
12. Being the center of attention is uncomfortable.
13. Students should master all the subjects.
14. Doing exercises two hours every day will make people healthy.
15. Wise parents will not allow their kids to use smartphone.
16. Football is boring.
17. Traditional games are more fun than computer games.

Thank you.

Two thumbs up!

3

Thank you, Ma’am.
That’s very nice of you to
say so.

Source: Publisher doc.

Source: publisher doc.

Picture 1.2 Prasing a student for his good
work.

B. Practise the dialogues with your partner.

Exploring

Activity 2
Answer these questions based on the comic strip in Activity.
1. What does the teacher do when he came to the classroom?
2. What does the teacher say to ask for students’ attention?
3. What does the teacher say to ask for Dani’s attention in picture 3?
4. Have you ever asked for your friends’ attention?
5. What do you say to ask for your friends’ attention?
2

Activity 17
Listen to the conversation. Underline the expressions of praising someone.

Bahasa Inggris untuk Siswa SMP-MTs Kelas VIII

Fahmi

: What a great performance, Aliya!

Aliya
Fahmi

: Really? Thank you.
: What did you play?
9
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Questioning untuk mengetahui
pemahaman siswa tentang isi
ilustrasi pada kegiatan observasi

Associating berupa
kegiatan latihan yang
umumnya terkait
materi gramatika.

A. Did you get it?
B. Could you repeat what you just said?
C. Do you have any idea?
D. Do you think so?

Agreeing or Disagreeing
We are going to play a game. The game needs a dice and 20 cards of giving opinion topic.
First, divide the class into four groups. Make the topic cards. Put the cards face down in the
middle of the table. You should gather with your group. Each group has three minutes to play the
game. Start with the first group, the first player rolls the dice and picks a card. If the dice shows an
odd number, the player must state disagreement about the topic on the card and tell the reason. If
the dice shows an even number, the player must state his/her agreement about the topic and tell
the reason. The group with the most cards wins.

Observing and Questioning

OK, Good.

A. Is it easy enough for you?
B. Can you explain it?
C. Can you repeat?
D. Is everything clear?

Let’s Play

Practise the dialogue you have made in Activity 14 with your partner.

A. Repeat after your teacher.
1

20. _________

19. _________

Exploring untuk mengeksplorasi
materi yang sedang dipelajari dengan
mencari informasi dari sumbersumber yang ada di sekitar

Associating and Communicating
Activity 28
Work in pairs. Make a dialogue that shows interaction of asking for and giving opinion. You
can choose one of the following topics.
1. Fast food should not be sold in schools.
2. Television makes people lazy.
3. Success is more important than happiness.
4. Plastic bags should be completely banned.
5. All museums should be free to the public.

21
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Let’s Play yang disajikan dalam
bentuk permainan untuk
membantu siswa mengulas
kembali bab yang sudah dibahas
dengan cara yang menyenangkan

Communicating berupa
latihan untuk menyusun
dialog atau teks dan
mempraktikannya di
depan kelas.

Activity 29
Perform the dialogues that you have made in front of the class. Make sure you and your
friend have practised.

Project

Project dan Portofolio
untuk membuat
sebuah karya yang
berhubungan dengan
materi terkait.

You and your classmates are going to make classroom rules. Divide the class into four
groups. Each group discusses and decides ﬁve things about what students must and
mustn’t do in the classroom. Then, every group presents the discussion result. Every
student has the right to express his/her opinion on the presented rules. In the end of the
discussion, decide which rules are going to be taken as your classroom rules. Write them
on a big piece of paper and stick it on the wall.

Portfolio
Look at your neighbourhood. How is its environment? Is it clean and comfortable? Give
your opinion about it; whether it needs arrangements or, it’s already a good environment.
Describe how good it is.

Homework
Task 1
Complete the dialogues. Write suitable expressions of asking for and showing attention
for each of them.
1. Joni
: Guess what? I have done the experiment.
Rita
: _________________________________
14
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Homework berisi
tugas-tugas mandiri
untuk dikerjakan
dirumah dan sebagai
bahan evaluasi materi.

Apa isi buku ini?
Bahasa Inggris
Kelas 7

PENERBIT

Sarana Meraih Prestasi

Terdiri dari 8 bab
Mengembangkan pengetahuan gramatika dan melatih
komunikasi dalam Bahasa Inggris mengenai ungkapan
untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima
kasih, meminta maaf, perkenalan diri, sifat dan tingkah
laku manusia, fungsi benda, dan lainnya
Mempelajari teks deskriptif dan unsur pembentuknya
Memperdalam pengetahuan bahasa inggris melalui
lirik-lirik lagu
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-439-4
Harga : Rp 127.000,Tebal : 296 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Bahasa Inggris
Kelas 8

Terdiri dari 13 bab
Mengembangkan pengetahuan gramatika dan melatih komunikasi
dalam Bahasa Inggris mengenai ungkapan untuk meminta
perhatian, mengecek pemahaman, memuji atau mengapresiasi,
mengungkapkan pendapat, kemampuan dan kemauan melakukan
suatu tindakan, keharusan, larangan, imbauan, menyuruh,
mengajak, meminta izin, dan informasi mengenai hari-hari spesial
Mempelajari teks khusus dalam bentuk kartu ucapan dan teks
fungsional pendek
Mempelajari fungsi penggunaan simple present tense, present
continuous tense, dan simple past tense, dan degree of comparison
Memperdalam pengetahuan Bahasa Inggris melalui lirik-lirik lagu

Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-440-0
Harga : Rp 92.000,Tebal : 272 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Bahasa Inggris
Kelas 9

Scan QRCode
untuk pemesanan

Scan QRCode
untuk pemesanan

Terdiri dari 11 bab
Mengembangkan pengetahuan gramatika dan melatih
komunikasi dalam Bahasa Inggris mengenai ungkapan
menyatakan harapan, doa, ucapan selamat, menjelaskan
maksud dan tujuan, persetujuan dan ketidaksetujuan,
Mempelajari dan melatih kemampuan observasi serta menulis
mengenai teks khusus label produk, teks prosedur, teks
naratif, teks laporan, dan teks khusus iklan
Mempelajari fungsi penggunaan present continuous, will +
continuous, present perfect tense, dan passive voice
Memperdalam pengetahuan bahasa inggris melalui lirik-lirik lagu

Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-441-7
Harga : Rp 105.000,Tebal : 312 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan
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Matematika
Buku ini disusun berdasarkan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 yang
telah disempurnakan dan menyajikan konsep matematika dengan
bahasa yang sederhana. Diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman dan sikap-sikap hidup yang semakin matang, menemukan tujuan
hidupnya, bijak, solutif, objektif, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan
kreatif.

“Bila Anda pikir Anda
bisa, Anda pasti bisa”
(Dr. Denis Waitley)

Kegiatan pembelajaran dalam buku ini meliputi aktivitas mengamati,
menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan
materi-materi yang sedang dibahas.
Penulis: Suwah Sembiring, Ghany Akhmad, Hadi Nurdiansyah

Jika sebuah kue berbentuk lingkaran utuh
dinyatakan dengan bilangan 1, bagaimana cara
menyatakan bagian kue yang dipotong tersebut
dalam bentuk bilangan?
Jika satu gelas penuh sirup dinyatakan dengan
bilangan 1, bagaimana cara menyatakan bagian
sirup yang tersisa dalam gelas di bawah ini
dalam bentuk bilangan?

Contoh 1.37
Bu Erni mempunyai selusin donat dan 18 buah permen. Ia ingin membagikannya kepada
anak-anak tetangganya sehingga masing-masing anak mendapatkan donat dan permen
sama banyaknya. Berapa banyak anak maksimal yang mendapatkan donat dan permen
sehingga Bu Erni bisa membagikan donat dan permen sama banyak? Berapa banyak
donat dan permen yang diterima oleh setiap anak?
Alternatif Penyelesaian:
Cara 1
Banyaknya donat ada 12 dan banyaknya permen ada 18.
Kita tuliskan beberapa kemungkinan banyak anak yang menerima donat dan permen
sama banyak.
• Jika dibagikan kepada 2 orang sama banyak:

Sumber: https://www.decorcentral.com/images/D/
CCK102-L.jpg dan https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.
net/800px_COLOURBOX3269049.jpg, diunduh pada
tanggal 10 November 2017 pukul 13.20 WIB.
Sumber: https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.
net/800px_COLOURBOX3269049.jpg,
diunduh pada tanggal 11 November 2017
pukul 15.51 WIB.

Aktivitas Siswa yang
harus dilakukan,
baik secara individu
maupun kelompok

1. Menyatakan Pecahan

Bilangan yang menyatakan sebagian dari 1 bagian dinamakan
bilangan pecahan. Simaklah contoh pada aktivitas berikut ini agar kamu
mengingatnya kembali!

Aktivitas Siswa 30: Penalaran
Dimas membeli piza. Piza tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak
1 bagian piza ia makan.
Piza yang dimakan Dimas adalah 1 bagian dari 4 bagian,
dapat dinyatakan dalam bilangan pecahan 1 , dibaca
4
satu per empat.

Sumber: https://static1.squarespace.com/static/569098c8841aba578bee38f4/t/56eb1f52b654f9cd9f492ea4/1458249
951708/ dan https://thumbs.dreamstime.com/z/suikergoed-dat-roze-folie-wordt-verpakt-23527980.jpg, diunduh pada
tanggal 26 Oktober 2017 pukul 15.35 WIB.

Setiap anak mendapatkan 6 donat dan 9 permen.
•

Jika dibagikan kepada 3 orang sama banyak:

Sumber: https://slideplayer.com/slide/4586356/15/images/3/Parts+of+Wholes+%26+Sets
+A+fraction+can+express+part+of+a+whole%3A.jpg, diunduh pada tanggal 15 Oktober
2017 pukul 13.12 WIB.

Kayla membeli sebungkus kue. Di dalamnya terdapat 4 kue. Sebanyak 1 kue ia makan.
Kue yang dimakan Kayla adalah
1 kue dari 4 kue, dapat dinyatakan
dalam bilangan pecahan 1 ,
4
dibaca satu per empat.

Sumber: https://static1.squarespace.com/static/569098c8841aba578bee38f4/t/56eb1f52b654f9cd9f492ea4/1458249
951708/ dan https://thumbs.dreamstime.com/z/suikergoed-dat-roze-folie-wordt-verpakt-23527980.jpg, diunduh pada
tanggal 26 Oktober 2017 pukul 15.35 WIB.

Setiap anak mendapatkan 4 donat dan 6 permen.

Sumber: https://slideplayer.com/slide/4586356/15/images/3/Parts+of+Wholes+%26+Sets+A+fraction+can+express+part+of+a+who
le%3A.jpg, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 13.12 WIB.
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Contoh Soal yang
terkait materi serta
cara penyelesaiannya
Matematika dalam
Kehidupan Sehari-hari
yang dikaitkan dengan
materi pembahasan

c.

2.

a.
b.
c.

Aktivitas Siswa 67: Pemecahan Masalah
Carilah artikel di koran, majalah, atau internet yang memuat bilangan yang sangat
besar dan bilangan yang sangat kecil. Tandai bilangan tersebut, kemudian nyatakan
bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan bilangan
berpangkat bulat negatif!

Kamu dapat menggunakan pengetahuanmu tentang bilangan
berpangkat bulat negatif untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari. Simaklah contohnya berikut ini!

Contoh 1.46

Evaluasi 1.15
1.

3.
4.

5.
Sumber: http://www.optics.rochester.edu/workgroups/
cml/opt307/spr07/luke/HAIR3.JPG, diunduh pada
tanggal 1 November 2017 pukul 11.30 WIB.

6.

Contoh 1.47
Selembar seng tebalnya 0,0009 cm. Tentukan ketebalan
dari 5 lembar seng dalam bentuk baku!
Alternatif Penyelesaian:
0,0009 = 9 : 10 : 10 : 10 : 10
10. Tentukanlah hasil pemangkatan =
bilangan
9 : 104 berikut ini!
a. (–4)3
c. 7
e. (–5)0
g. (5)–2
× –3 14
b. –54
d. 60
f.= 9 –6
h. (–4)–3
10
11. Sebuah bak mandi yang berbentuk kubus
mempunyai panjang rusuk 1,5 m.
= 9 × 10–4
Tentukan volume dari bak mandi tersebut!
Ketebalan selembar seng adalah 9 × 10–4 cm, maka
12. Sebuah tempat penampungan air yang berbentuk kubus dapat menampung air
ketebalan
5
lembar
seng
adalahpenampungan air tersebut
sebanyak 125.000 liter. Tentukan panjang
rusuk tempat
Sumber: https://alexnld.com/wp-content/
5 × 9 × 10–4 = 45 × 10–4
uploads/2016/04/6d179279-2c01-7fcedalam satuan meter!
d61a-074c7a442e52.jpg, diunduh pada
(4,5 ×adalah
10) × 2,1
10–4m. Tentukan volume dari
Panjang
rusuk
suatu balon berbentuk= kubus
tanggal13.
1 November
2017 pukul
11.35
WIB.
= 4,5 × 10–3
balon kubus tersebut!
Jadi, ketebalan 5 lembar seng adalah 4,5 × 10–3 cm.

Buku Siswa Matematika untuk SMP-MTs Kelas VII

b.
7.

d.

(2)–5

f.

–5–3

Evaluasi tersedia di
tiap sub-bab untuk
memperdalam materi
yang dibahas

1
5
4
d.
f.
53
62
54
Nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dengan pangkat bilangan bulat positif!
a. 5–2
c. 7–4
e. 4 × 5–3
b. 5–3
d. 2 × 3–5
f. 5–2 × 7–4
Urutkanlah bilangan-bilangan berpangkat berikut ini mulai dari yang terbesar!
c. (–4)3, (–4)5, (–4)4
e. –84, –89, –83
a. 25, 23, 28
b.

9.

b.

3–6 × 3–10 × 3–8

d.

(–5)–2, (–5)–5, (–5)–8

f.

–10–5, –10–7, –10–6
103
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Sumber: https://www.ikamart.com/
mobil/3/4/3425/big/20120120Balon_Gas_Kotak.
jpg, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017
pukul 13.32 WIB.

14. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dapat menampung 729 liter air. Tentukan
panjang rusuk dari bak mandi tersebut!
20200101_BS MATEMATIKA SMP-MTS KLS VII_T-102
15. Diketahui volume penampungan air berbentuk kubus 64.000 liter. Tentukan luas
permukaan penampungan air tersebut tanpa tutupnya!

20200101_BS MATEMATIKA SMP-MTS KLS VII_T-103

Tugas Projek
Petunjuk
1. Buatlah kelompok dengan jumlah 2. Kerjakanlah tugas projek ini dalam
anggota 3–4 orang yang heterogen.
waktu 1 minggu yang meliputi penyelesaian tugas dan presentasi.
Langkah-langkah
1. Buatlah karya seni yang melibatkan operasi hitung bilangan pecahan.
Berikut contoh desain yang dapat dijadikan inspirasi.

2.
104

3.

Konsultasikan perencanaan yang meliputi desain, alat dan bahan, cara pembuatan,
serta pembagian tugas kepada gurumu. Jika gurumu sudah menyetujui, buatlah
Buku Siswa Matematika untuk SMP-MTs Kelas VII
projek tersebut.
Setelah selesai, kumpulkan hasil karya kelompokmu kepada gurumu.

Evaluasi Bab I
Soal Pilihan Ganda
I.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1.

Pada pagi hari, suhu di puncak suatu
gunung adalah –1°C, kemudian pada
malam hari suhunya turun sebanyak
6°C. Jadi, suhu pada malam hari adalah
....
A. –7°C
B. –5°C
C. 5°C
D. 7°C

2.

(–18 + 10) + a = b + (10 + c) = 12
Bilangan yang tepat untuk a, b, dan c
adalah ....
A. –4, –18, dan –4
B. 4, –18, dan 4
C. –6, –18, dan –6
D. 20, –18, dan 20

3.

Sebuah pesawat berada pada ketinggian 450 m di atas permukaan laut,
sedangkan sebuah kapal selam berada
pada kedalaman 150 m di bawah
permukaan laut. Selisih ketinggian
pesawat dan kapal selam tersebut
adalah ... m.
A. 600
B. 300
C. –300
D. –600

Tugas Portofolio
Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang atau sesuai dengan instruksi gurumu.
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Setiap kelompok membuat rangkuman mengenai konsep bilangan bulat, bilangan
pecahan, dan bilangan berpangkat. Kemudian, buatlah contoh permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam konsep bilangan tersebut. Tentukan
penyelesaian dari masalah tersebut. Susunlah ke dalam bentuk portofolio, kemudian
kumpulkan kepada gurumu.

Rangkuman
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Himpunan bilangan bulat adalah {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...}
Pada penjumlahan bilangan bulat, untuk setiap a dan b bilangan bulat maka berlaku:
a. –a + (–b) = –(a + b)
b. –a + b = b – a
Pada operasi penjumlahan bilangan bulat, untuk setiap a, b, dan c bilangan bulat,
berlaku:
a. Sifat tertutup
b. Sifat komutatif: a + b = b + a
c. Sifat asosiatif: (a + b) + c = a + (b + c)
d. Unsur identitas adalah 0, sehingga a + 0 = 0 + a = a
e. Lawan atau invers penjumlahan dari a adalah –a, sehingga
a + (–a) = (–a) + a = 0
Pada operasi pengurangan bilangan bulat hanya berlaku sifat tertutup saja,
sedangkan sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku.
Pada perkalian bilangan bulat, untuk setiap a dan b bilangan bulat maka berlaku:
a. a × (–b) = –(a × b)
c. (–a) × (–b) = a × b
b. (–a) × b = –(a × b)
d. 0 × a = a × 0 = 0
Pada operasi perkalian bilangan bulat, di mana a, b, dan c bilangan bulat, maka
berlaku:
a. Sifat tertutup
b. Sifat komutatif: a × b = b × a
c. Sifat asosiatif: (a × b) × c = a × (b × c)
d. Sifat distributif:
a × (b + c) = (a × b) + (a × c) dan
a × (b – c) = (a × b) – (a × c)
e. Unsur identitas adalah 1, sehingga a × 1 = 1 × a = a
105

Bab I Bilangan

20200101_BS MATEMATIKA SMP-MTS KLS VII_T-105

8

(–4)3

Nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dengan pangkat bilangan bulat negatif!
1
1
2
a.
c.
e.
2
43
73
( −3)

8.

Sumber: https://inhabitat.com/inhabitots/wp-content/blogs.dir/24/files/2013/02/math-lead-image.jpg dan https://www.scholastic.
com/content/dam/teachers/blogs/alycia-zimmerman/migrated-files/grace_peacock.jpg, diunduh pada tanggal 21 November 2018
pukul 09.33 WIB.

Tugas Portofolio untuk
menggambarkan
pengalaman kegiatan,
karya, dan prestasi
yang dicapai selama
belajar

Tuliskan bilangan pokok dan pangkat dari setiap bilangan berpangkat berikut

ini!
c. –105
e. (–11)3
a. 33
b. (–4)4
d. –252
Tulislah pernyataan berikut ini dalam bentuk perkalian berulang!
c. –144
e. (–2)4
a. 84
b. (–12)3
d. 25
f. –33
Tuliskan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk bilangan berpangkat!
a. 32
c. 125
e. 256
b. 81
d. –144
f. –512
Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut ini!
a. 202
c. (–13)2
e. –54
b. –142
d. 63
f. (–2)5
Tentukan hasil operasi bilangan dari bilangan berpangkat berikut!
123
a. 33 + 42 – 25
b. (–5)2 × 23 × 32
c.
33  44
Tuliskan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut, kemudian tentukan
hasilnya!
a. 35
c. –34
e. (–1)–7

2.

Ketebalan helaian rambut sekitar 80,7 µm.
Nyatakan ketebalan rambut tersebut dalam
satuan cm!
(1 µm = 10–6 m)

102

Tugas Proyek untuk
menilai keterampilan
siswa dalam
memecahkan masalah
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0,0000000101= 1,01 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10
1
= 1,01 : 108 = 1,01 × 8 = 1,01 × 10–8
10
5 × 10–3 = 5 : 10 : 10 : 10 = 0,005
7,5 × 10–5 = 7,5 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 = 0,000075
2,99 × 10–7 = 2,99 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 = 0,000000299

Alternatif Penyelesaian:
80,7 µm = 80,7 × 10–6 m
80,7 × 10–6 = 80,7 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10
= 0,0000807
Jadi, ketebalan helaian rambut tersebut adalah
0,0000807 m atau 0,00807 cm.

Gambar Penunjang
menyajikan foto/
ilustrasi beserta
penjelasannya dari
materi yang dibahas
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4.

180
....
A.
B.
C.
D.

108

: [{15 × (–6)} + {–12 × (–5)}] =
6
5
–5
–6

5.

Perhatikan pernyataan-pernyataan
berikut!
1 1
i.
>
iii. 3 < 2
2 3
8 7
ii.

2>3
3 4

iv.

1< 2
4 3

Pernyataan yang benar adalah ....
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i dan iv
D. iii dan iv
6.

Pecahan 3 , 2 , dan 4 jika disusun
4 3
5
dari yang nilainya terkecil adalah ....
A. 4 , 3 , 2
5 4 3
B.
C.
D.

7.

2, 3, 4
3 4 5
2, 4, 3
3 5 4
3, 2, 4
4 3 5

Hasil dari 3  1 4 : 1 1 adalah ....
4 5 2
11
A.
20
17
B.
30
9
C.
10
1
D. 2
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Evaluasi Bab untuk
mengevaluasi
kemampuan siswa di
setiap babnya

Apa isi buku ini?

PENERBIT

Sarana Meraih Prestasi

Matematika
Kelas 7

Terdiri dari 9 bab
Memahami Bilangan, Himpunan, Operasi Aljabar,
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel,
Perbandingan, Aritmetika Sosial, Garis dan Sudut,
Segiempat dan Segitiga, serta Statistika
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-447-9
Harga : Rp 190.000,Tebal : 536 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Matematika
Kelas 8

Scan QRCode
untuk pemesanan

Terdiri dari 10 bab
Memahami Pola, Barisan, Deret Bilangan, Sistem
Koordinat Kartesius, Fungsi, Persamaan Garis Lurus,
Persamaan dan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel,
Teorema Pythagoras, Sudut dan Garis Singgung
Lingkaran, Bangun Ruang Sisi Datar, Statistika, serta
Peluang
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-448-6
Harga : Rp 113.000,Tebal : 336 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan

Matematika
Kelas 9
Terdiri dari 6 bab
Memahami Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar,
Persamaan Kuadrat, Fungsi Kuadrat, Transformasi
Geometri, Kesebangunan dan Kekongruenan, serta
Bangun Ruang Sisi Lengkung
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-449-3
Harga : Rp 81.000,Tebal : 240 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan
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Ilmu Pengetahuan Alam
Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) disusun sesuai dengan Kurikulum
2013 yang sudah disempurnakan. Pemaparan materi di dalam buku
sesuai dengan kajian ilmiah. Menyediakan berbagai aktivitas siswa
untuk menunjang proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan
siswa-siswi yang pandai dalam teori serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari, juga dapat melatih kreativitasnya dan memiliki
sifat inovatif.

Quotes

“Semua orang berpotensi untuk
cerdas, termasuk juga kamu.
Kuncinya kurangi rasa malas
dan jadilah orang yang
berkemauan keras.”

Penulis: Sunyo Adji Purnomo, Resty Wijayanti,Paramitha Retno
Probowening, Meta Juniastri
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
mengenai materi yang dibahas, tersedia:
1) Fototaksis
Fototaksis merupakan gerakan taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya yaitu gerakan
kloroplas ke sisi sel yang terkena cahaya.

Contoh Soal
Sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 250 m dari titik A ke B, kemudian mobil tersebut kembali ke
arah A menuju titik C sejauh 75 m dari B (lihat gambar). Tentukan kecepatan dan kelajuan rata-rata
mobil tersebut jika perjalanan tersebut ditempuh selama 50 sekon!
A

C

0m

Sumber: http://botanika.biologija.org diunduh pada tanggal 13 Februari 2017 pukul
15.36 WIB.

Gambar 1.10 Pergerakan kloroplas pada tanaman Elodea canadensis yang
disinari.

2) Kemotaksis
Kemotaksis merupakan gerak taksis yang dipengaruhi
rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerakan
spermatozoid menuju ovum pada tumbuhan lumut dan
paku karena adanya zat gula atau protein yang dihasilkan
arkegonium tumbuhan tersebut.

Aktivitas Siswa 4: Kajian Literatur
Lakukan aktivitas ini dengan teman sebangkumu. Carilah informasi tentang contoh-contoh peristiwa
lain yang menunjukkan gerak fototaksis dan kemotaksis pada tumbuhan di sekitarmu. Kemudian,
catatlah di buku catatanmu.

Evaluasi 1
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. Tuliskan dan jelaskan
macam-macam gerakan tersebut!
2. Apa perbedaan gerak tropisme, nasti, dan taksis pada tumbuhan? Jelaskan!
3. Tuliskan 5 contoh gerak tropisme yang telah kamu pelajari!
4. Bagaimana perbedaan gerak geotropisme positif dan geotropisme negatif?
5. Gerak melilitnya suatu tumbuhan pada suatu benda termasuk ke dalam contoh peristiwa gerak
tropisme. Mengapa demikian?
6. Mengapa gerakan mekarnya bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) termasuk ke dalam gerak
fotonasti? Jelaskan!
7. Apa saja faktor yang memengaruhi gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu?
8. Nasti kompleks dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab gerakan nasti pada tumbuhan
tersebut. Tuliskan beberapa faktor penyebab tersebut!
9. Apa yang dimaksud gerak taksis?
10. Jelaskan perbedaan fototaksis dan kemotaksis!
7
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100 m

B
300 m

200 m

Jawab:

Aktivitas Siswa yang
harus dilakukan,
baik secara individu
maupun kelompok

jarak total
Kelajuan rata-rata =
selang waktu
250 m + 75 m
=
= 6, 5 m/s
50 sekon
Jadi, kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah 6,5 m/s.
perpindahan
Kecepatan rata-rata =
selang waktu
250 m − 75 m
=
= 3,5 m/s
50 sekon

Contoh Soal yang
terkait materi serta
cara penyelesaiannya

Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 3,5 m/s.

2. Kelajuan Sesaat dan Kecepatan Sesaat

Evaluasi tersedia di
tiap sub-bab untuk
memperdalam materi
yang dibahas

Sumber: www.aeo1.alicdn.com, diunduh pada
tanggal 9 Februari 2017 pukul 17.36 WIB.

Gambar 2.5 Spidometer

Pada konsep kelajuan dan kecepatan rata-rata, kita memandang
gerak secara keseluruhan, artinya kita tidak memperhitungkan
kelajuan atau kecepatan benda pada waktu tertentu. Sebagai contoh,
kecepatan rata-rata sebuah mobil selama perjalanan dari Bandung
ke Semarang adalah 60 km/jam. Artinya, kecepatan mobil setiap
saat besarnya tidak selalu 60 km/jam, tetapi mungkin saja pada
keadaan tertentu besar kecepatannya mencapai 100 km/jam atau
bahkan nol.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam fisika diperlukan
sebuah konsep kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat, yang berguna
untuk mengetahui keadaan gerak suatu benda, khususnya kecepatan
pada waktu tertentu.
Kelajuan sesaat adalah besaran skalar yang menyatakan
kelajuan benda pada waktu tertentu. Sementara itu, kecepatan
sesaat adalah besaran vektor yang menyatakan kecepatan benda
pada waktu tertentu. Pada kendaraan, seperti motor dan mobil
dilengkapi dengan alat pengukur kelajuan sesaat, yaitu spidometer.
Melalui spidometer, kelajuan kendaraan pada saat tertentu dapat
diketahui berdasarkan penunjukan jarum skala atau pembacaan
layar digital spidometer tersebut.

38
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telah dibahas. Sesuai dengan Hukum II Newton, dengan tubuh
yang ramping, gaya gesek menjadi minimal sehingga dapat
memperbesar percepatan gerak ikan.

c. Burung yang Terbang
Freaksi
Faksi

Sumber: www.britishbirdphotography.co.uk,
diunduh pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 10.03 WIB.

Gambar 3.30 Gaya pada sayap ketika
burung terbang.

Tahukah kamu bagaimana burung bisa terbang? Burung
terbang dengan mengepakkan dan menggerakkan sayapnya
ke atas dan ke bawah. Gerakan sayap burung ketika terbang
menerapkan Hukum III Newton. Ketika hendak terbang,
burung mengangkat sayapnya. Gerakan sayap ini mendorong
udara ke bawah. Dorongan ke bawah merupakan gaya aksi.
Sesuai dengan Hukum III Newton, terdapat gaya reaksi
yang berlawanan arah sehingga dapat mendorong sayap ke
atas. Akibatnya, tubuh burung terangkat ke atas dan terbang.
Besarnya gaya sayap mendorong udara sama dengan besarnya
gaya udara mengangkat sayap.

Tugas Projek

IPA Dalam Kehidupan
Sehari-hari yang
dikaitkan dengan
materi pembahasan

Roket merupakan kendaraan atau alat yang dirancang untuk dapat melakukan perjalanan ke ruang
angkasa. Pada dasarnya, prinsip kerja roket memanfaatkan prinsip Hukum III Newton. Buatlah sebuah
karya tulis perseorangan tentang roket dan cara kerjanya. Untuk membuat karya tulis ini kalian dapat
membaca beberapa sumber di perpustakaan atau website (internet).

Tugas Proyek untuk menilai
keterampilan siswa dalam
memecahkan masalah

IPA dalam Kehidupan Sehari-hari
Pentingnya Menggunakan Sabuk Pengaman
Tentunya kamu sudah tahu bukan, ketika menaiki mobil baik pengemudi maupun penumpang wajib
menggunakan sabuk pengaman. Mengapa demikian? Peraturan tersebut dibuat demi keamanan pengemudi
dan penumpang mobil. Ketika mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya 100 km/jam, maka
pengemudi dan penumpang juga bergerak dengan kecepatan sebesar 100 km/jam. Jika mobil tiba-tiba
mengerem mendadak atau menabrak sesuatu tentunya kecepatan mobil akan segera berkurang kecepatannya
hingga berhenti. Berdasarkan Hukum I Newton, meskipun mobil sudah berhenti, pengemudi dan penumpang
mobil tersebut akan tetap mempertahankan keadaannya, yaitu tetap bergerak dengan kecepatan 100 km/jam
sehingga mereka akan terlontar ke depan. Oleh sebab itu, sabuk pengaman berfungsi untuk menahan tubuh
agar tidak terlontar ke depan sehingga resiko terjadinya luka parah dapat dikurangi.

Tugas Portofolio
Lakukan tugas ini secara berkelompok dengan tiap kelompok terdiri atas 6 orang. Amatilah beberapa
fenomena yang berkaitan dengan Hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Catat dan klasifikasikan
masing-masing fenomena tersebut yang memenuhi Hukum I Newton, Hukum II Newton, dan Hukum
III Newton. Berikan penjelasan singkat tentang fenomena-fenomena yang kalian amati. Tuliskan
dalam bentuk laporan.
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Tugas Portofolio untuk
menggambarkan pengalaman
kegiatan, karya, dan prestasi
yang dicapai selama belajar
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Evaluasi Bab I

I.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1.

Tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf
dan indra untuk menerima dan menanggapi
rangsangan, namun tumbuhan memiliki sifat ....

2.

Perhatikan gambar di bawah ini!

A. gerak tubuh
B. reseptor

C.
D.

irritabilitas
gerak motorik

Gambar tersebut menunjukkan adanya gerakan
....
A. tropisme karena adanya gerakan melengkung batang tanaman
B. fototropisme positif karena gerak pucuk
ke arah cahaya
C. fototropisme negatif karena gerak pucuk
berlawanan dengan asalnya
D. esionom karena adanya cahaya yang
mengganggu fotosintesis
3.

Berikut ini yang merupakan contoh gerak nasti
adalah ....
A. gerakan merekahnya dinding sporangium
B. gerakan sitoplasma di dalam sel tumbuhan
C. gerakan mekarnya bunga Mirabilis jalapa
setiap pukul 4 sore
D. gerakan membeloknya batang bunga
matahari ke daerah terang

4.

(5) Akar tumbuhan akan bergerak ke arah
pusat bumi.
Gerak nasti ditunjukkan oleh pernyataan nomor
....
A. (1) dan (2)
C. (3) dan (4)
B. (2) dan (3)
D. (4) dan (5)
5.

6.

7.

8.

Simaklah pernyataan-pernyataan di bawah ini!
(1) Ujung tunas membengkok ke arah sumber
cahaya.
(2) Sulur tanaman merambat akan melilit pada
benda keras yang disentuhnya.
(3) Bunga tulip bermekaran pada hari-hari
yang hangat di musim semi.
(4) Mengatupnya daun putri malu karena
disentuh.

9.

Perhatikan gambar berikut!
Gerakan yang dilakukan
oleh sirip ekor pada ikan
bertujuan untuk ….
A. mendeteksi keadaan
dalam air
B. memperkecil gaya
gesek
C. memberikan gaya dorong ke depan
D. mengatur gerakan naik turun
Kecepatan gerak pada gajah dan harimau
berbeda. Hal tersebut salah satunya disebabkan
perbedaan pada ….

Evaluasi Bab untuk
mengevaluasi
kemampuan siswa di
setiap babnya

Refleksi
Untuk mengetahui pemahamanmu terhadap materi bab ini, isilah tabel berikut. Berilah tanda
centang () pada kolom yang sesuai.
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Aspek yang Diukur

1.
2.

Saya dapat menjelaskan gerak pada tumbuhan.
Saya dapat menjelaskan macam gerak tumbuhan berdasarkan asal
rangsangannya.
Saya dapat menjelaskan perbedaan gerak tropisme, nasti, dan
taksis.
Saya dapat mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan.
Saya dapat memberikan contoh-contoh peristiwa yang termasuk
ke dalam gerak tumbuhan tertentu.
Saya dapat mendata faktor yang memengaruhi gerakan hewan
dalam air.
Saya dapat mendeskripsikan karakteristik hewan yang dapat
bergerak di udara.
Saya dapat menjelaskan karakteristik hewan yang bergerak di darat.
Saya dapat memberikan contoh lain yang menunjukkan
karakteristik hewan yang bergerak di air.
Saya dapat menjelaskan perbedaan gerak tumbuhan dan hewan.
Saya dapat mendeskripsikan komponen penyusun sistem gerak
manusia.
Saya dapat mendeskripsikan jenis-jenis tulang yang menyusun
rangka manusia, mulai dari tengkorak, rangka badan, dan rangka
anggota gerak.
Saya dapat membedakan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung.
Saya dapat membedakan antara otot sinergis dan otot antagonis.
Saya dapat memberikan contoh kelainan dan gangguan pada
sistem gerak manusia, serta upaya untuk menjaga kesehatannya.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

A. (1) dan (3)
C. (3) dan (4)
B. (2) dan (4)
D. (1) dan (4)
Rangka tubuh manusia dibedakan menjadi dua,
yaitu rangka aksial (rangka sumbu) dan rangka
appendikular (rangka anggota gerak). Tulang
29

No.

3.

A. tingkat takson hewan
B. jumlah kaki
C. ukuran tubuh
D. usia hewan
Bentuk sayap airfoil bertujuan untuk ….
A. memudahkan mengepakkan sayap
B. memperkecil gaya angkat
C. memudahkan mendarat
D. memperbesar gaya angkat
Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Memberi bentuk tubuh
(2) Menegakkan tubuh
(3) Tempat melekatnya otot
(4) Menggerakkan organ tubuh
Dari empat pernyataan di atas, yang merupakan
fungsi rangka dalam adalah ....

Bab I Gerak pada Makhluk Hidup
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20. Beberapa kelainan dan gangguan pada tulang, antara lain artritis eksudatif, artritis sika, retak
tulang (fisura), patah tulang (fraktura), nekrosis, rakitis, lordosis, kifosis, skoliosis, artritis
rematik, dan layuh semu.
21. Beberapa kelainan dan gangguan pada otot, antara lain tetanus, polio, kram, terkilir, kaku leher,
dan Hernia abdominalis.
22. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah berolahraga
secara teratur, duduk dengan posisi yang baik dan benar, serta mengonsumsi makanan yang
kaya akan kalsium.

28
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Refleksi sebagai bahan
perenungan terhadap
kemampuan dalam
memahami materi

Apa isi buku ini?
Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas 7

PENERBIT

Sarana Meraih Prestasi

Memahami Objek IPA dan Pengukuran
Memahami Keanekaragaman Makhluk Hidup, Sistem
Organisasi Kehidupan, dan Interaksi Makhluk Hidup
dengan Lingkungannnya
Memahami Materi dan Perubahannya, Suhu dan Kalor,
serta Energi dalam Sistem Kehidupan
Memahami Pencemaran Lingkungan, Perubahan Iklim,
Lapisan Bumi, dan Tata Surya
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-443-1
Harga : Rp 176.000,Tebal : 408 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan

Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas 8

Memahami Gerak pada Makhluk Hidup, Gerak
Lurus, Gaya dan Hukum Newton, Usaha dan Pesawat
Sederhana, dan Tekanan Zat
Memahami Struktur Tumbuhan dan Pemanfaatannya
dalam Teknologi, Sistem Pencernaan, Sistem Peredaran
Darah, Sistem Pernapasan, dan Sistem Ekskresi Manusia
Memahami Zat Aditif dan Adiktif
Memahami Getaran, Gelombang, dan Bunyi, serta
Cahaya dan Alat Optik
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-444-8
Harga : Rp 119.000,Tebal : 352 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas 9

Scan QRCode
untuk pemesanan

Memahami Sistem Reproduksi pada Manusia,
Tumbuhan dan Hewan
Memahami Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup
Memahami Listrik Statis dan Dinamis, serta
Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik
Memahami Bioteknologi dan Teknologi Ramah
Lingkungan
Memahami Partikel Penyusun Materi serta Tanah dan
Peranannya bagi Makhluk Hidup

Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-445-5
Harga : Rp 129.000,Tebal : 384 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan
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Ilmu Pengetahuan Sosial

Opening Quotes Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS)

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini memadukan konsep
geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Disusun secara
sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran
serta menyesuaikan dengan Kurikulum 2013 Edisi Revisi.
Penulis: Jaka Firman Purnama, Lia Malyani, Taufan Harimurti

“Semuanya dimulai dari
dirimu sendiri. Putuskan apa
yang ingin kamu lakukan dan
buat hidup ini berarti.”

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
mengenai materi yang dibahas, tersedia:

5. Indonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian
jadi, dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu, Indonesia
juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga ahli lainnya ke
Brunei Darussalam.

Kegiatan Siswa 7: Kelompok
Carilah contoh-contoh lain bukti nyata adanya interaksi antarruang di wilayah ASEAN. Diskusikan
pula dengan keompokmu apa yang menyebabkan interaksi antarruang itu terjadi!

Kegiatan Siswa yang harus
dilakukan, baik secara individu
maupun kelompok

IPS dalam Kehidupan Sehari-hari
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Tantangan Hebat atau Sebuah Ketakutan
MEA, merupakan salah satu tranding topik yang tiada habis-habisnya dibicarakan. Para
ekonom, pengamat politik, para akademisi, bahkan para aktivis sahut-menyahut membicarakan
MEA. MEA seolah menjadi makhluk asing, dengan keasingannya itu muncullah rasa kekhawatiran
publik atau bahkan ketakutan menghadapi kenyataan di masa depan. Tentunya hal ini memerlukan
solusi yang tepat dalam menghadapi ketakutan tersebut.
Sebagai negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu isu yang
menarik dan terus mendapatkan perhatian publik. Masyarakat berharap dengan pertumbuhan
ekonomi, maka kehidupaan menjadi membaik dengan kesejahteraan dan pemenuhan dasar
hajat hidup dapat terpenuhi dengan mudah.
Suatu masyarakat dinyatakan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, jika kebutuhan
sandang, pangan, dan papannya tercukupi dengan cara-cara yang baik. Selain itu, mudah
mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi jika kondisi ekonomi stabil. Sementara,
jika pertumbuhan ekonomi melamban atau bahkan menurun, maka pemenuhan kebutuhan dasar
akan menjadi problematika akut yang dapat menyebabkan permasalahan lainnya bermunculan.
Kenyataan hari ini pemerintah mengemukakan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi
ASEAN, di mana setiap individu di lintas negara ASEAN dapat berkarya dengan bebas, baik di
bidang bisnis, pengadaan barang maupun penyedian jasa. Kesempatan ini sangat terbuka dan
memiliki peluang-peluang usaha di berbagai bidang.
Pelaku-pelaku ekonomi dapat berkompetisi secara terbuka. Peluang besar ini memiliki
dua kemungkinan dalam perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, jika elemen
masyarakat siap menghadapi MEA, maka kesejahteraan kehidupan secara ekonomi akan meningkat tajam sehingga persoalan-persoalan krusial yang selama ini menjadi beban pemerintah
seperti penyelesaian pengentasan kemiskinan secara perlahan dapat terselesaikan. Kedua, jika
masyarakat tidak siap menghadapi MEA, maka masalah mengenai kemiskinan, kebodohan,
dan pengangguran akan terus meningkat. Selain itu, masalah sosial seperti tingginya angka
kriminalitas, kenakalan remaja, peredaraan narkoba, dan permasalahan kesehataaan akan terus
meningkat.
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6. Faktor yang mendorong terbentuknya ASEAN adalah kesamaan kondisi dari segi wilayah,
persamaan budaya yang berakar dari rumpun yang saling berdekatan, serta persamaan
nasib sebagai negara yang sedang berkembang dan pernah dijajah oleh bangsa asing.
7. Negara ASEAN terdiri atas Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand,
Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina.
8. Kelebihan dan kekurangan masing-masing negara dalam segi potensi sumber daya alam
menimbulkan interaksi antarruang di mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
negaranya masing-masing.
9. Interaksi antarruang dengan pendistribusian potensi dapat tergambar dengan jelas dalam
kegiatan perekonomian khususnya perdagangan dalam hal ini adalah ekspor dan impor.
10. Dampak positif interaksi antarruang adalah terpenuhinya kebutuhan dan meningkatnya
penghasilan masyarakat. Sementara dampak negatifnya adalah terjadinya persaingan
ekonomi antara produsen lokal dan luar negeri, pudarnya kebudayaan asli Indonesia,
masuknya budaya asing yang kurang baik seperti pergaulan bebas dan hedonisme.

IPS dalam Kehidupan Sehari-hari
yang dikaitkan dengan bab yang
sedang dipelajari
Evaluasi tersedia di tiap sub-bab
untuk memperdalam materi
yang dibahas
Tugas Proyek untuk menilai
keterampilan siswa dalam
memecahkan masalah
Tugas Portofolio untuk
menggambarkan pengalaman
kegiatan, karya, dan prestasi yang
dicapai selama belajar

bisa didapatkan di lembaga pendidikan. Selain itu, upaya lain
yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan generasi-generasi
muda yang mampu bersaing dalam persaingan internasional.

Evaluasi 5
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Apakah hubungan peningkatan GDP suatu negara dengan interaksi antarruang?
2. Keuntungan apakah yang didapatkan dari sebuah negara atas kegiatan ekspornya?
3. Hal apakah yang mungkin kalian lakukan untuk mengatasi dampak budaya yang ditimbulkan
dari interaksi antarruang?
4. Hal apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi
negaranya dari dampak interaksi antarruang yang terjadi?
5. Jelaskanlah secara singkat dampak positif dan negatif adanya interaksi antarruang di kawasan
ASEAN!

Tugas Proyek
Buatlah kelompok yang terdiri atas 4–5 orang! Carilah data tentang jumlah pendapatan ekspor
yang didapat oleh kesepuluh negara ASEAN serta data GDP negara-negara tersebut. Analisislah
hubungan antara pendapatan ekspor dan GDP negara-negara tersebut, dan buatlah kesimpulan
dari data yang kalian peroleh tersebut. Tugas dikumpulkan kepada guru mata pelajaran.

Tugas Portofolio
Buatlah sebuah artikel sederhana tentang dampak positif dan negatif dari adanya interaksi
antarruang di kawasan ASEAN. Selain itu sertakan solusinya untuk menangani dampak negatif
tersebut!

Rangkuman
1. Asia Tenggara adalah suatu kawasan yang terletak di Benua Asia bagian tenggara.
2. Letak astronomi Asia Tenggara yaitu berada pada 28° LU–11° LS dan 93° BT–141° BT.
3. Asia Tenggara terdiri atas 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,
Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste.
4. Sepuluh dari sebelas negara di Asia Tenggara tergabung dalam organisasi ASEAN.
Sementara satu negara Timor leste masih berstatus sebagai pengamat.
5. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok,
Thailand. Terbentuknya ASEAN berdasarkan atas disepakatinya Deklarasi Bangkok oleh
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
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Refleksi
Untuk memahami pemahamanmu terhadap materi bab ini, isilah tabel berikut. Berilah tanda
centang () pada kolom yang sesuai.
No.

Aspek yang Diukur

1.

Saya dapat menjelaskan kondisi keruangan negaranegara ASEAN.

2.

Saya dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia negara-negara ASEAN.

3.

Saya dapat menjelaskan interaksi antarruang yang
terjadi antara negara-negara ASEAN.

4.

Saya dapat mendeskripsikan bahwa interaksi antarruang
di negara-negara ASEAN membawa dampak, baik itu
positif ataupun negatif.

5.

Saya dapat mendapatkan gambaran tentang solusi-solusi
yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi dampak
interaksi antarruang di ASEAN.

Tidak

Bab I Perubahan Keruangan dan Interaksi Antarruang Negara-negara ASEAN

Kurang

Ya

Refleksi sebagai bahan perenungan
terhadap kemampuan dalam
memahami materi
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Evaluasi Bab untuk
mengevaluasi kemampuan
siswa di setiap babnya

Evaluasi Bab I
I.

Berilah tanda silang (×) pada jawaban yang paling benar!

1. Negara anggota ASEAN yang memiliki
wilayah terluas adalah ....
A. Indonesia
B. Brunei Darussalam
C. Thailand
D. Singapura
2. Negara anggota ASEAN yang wilayahnya
tersempit kedua di Asia Tenggara adalah ....
A. Laos
B. Brunei Darussalam
C. Myanmar
D. Vietnam
3. Negara anggota ASEAN yang berganti nama
pada tahun 1989 adalah ....
A. Filipina
B. Myanmar
C. Thailand
D. Laos
4. Negara ASEAN yang bentang alamnya berupa
gugusan pulau-pulau yang saling berdekatan
dan memiliki sungai berarus deras adalah ....
A. Thailand
B. Indonesia
C. Brunei Darussalam
D. Filipina
5. Pembentukan ASEAN dilatarbelakangi oleh
penandatanganan ....
A. Deklarasi Bandung
B. Deklarasi Bangkok
C. Konverensi Meja Bundar
D. Pakta ASEAN
6. Kenampakan alam Kamboja yang sangat
khas adalah ....
A. Tonle Sap
B. Lembah Sungai Mekong
C. Pegunungan Crocker
D. Puncak Kinabalu
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7. Proyek di mana daratan Singapura mendapatkan penambahan dengan menggabungkan
pulau-pulau di sekitarnya adalah ....
A. proklamasi
B. reklamasi
C. relokasi
D. pembendungan
8. Berikut yang Dipertuan Agong adalah kepala
negara dari ....
A. Malaysia
B. Singapura
C. Brunei Darussalam
D. Filipina
9. Berikut ini adalah pernyataan yang dapat
menggambarkan kondisi kependudukan di
Singapura adalah ....
A. 20% penduduk Singapura adalah pendatang
B. 20% penduduk Singapura adalah warga
asli
C. 42% penduduk Singapura adalah pendatang
D. 42% penduduk Singapura adalah warga
asli
10. Kenampakan alam yang khas dari Ha Long
Bay adalah deretan pulau karang yang terdapat di negara ....
A. Laos
B. Kamboja
C. Vietnam
D. Filipina
11. Negara di Asia Tenggara yang belum secara
masuk ke dalam anggota ASEAN adalah ....
A. Papua Nugini
B. Australia
C. Timor Leste
D. Timor Timur
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Apa isi buku ini?
Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas 7

PENERBIT

Sarana Meraih Prestasi

Memahami Dinamika Keruangan Indonesia (Geografi)
Memahami Interaksi Sosial dan Pengaruhnya terhadap
Kehidupan (Sosiologi)
Memahami Interaksi Manusia dalam Kegiatan Ekonomi
(Ekonomi)
Memahami Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia
Sejak Masa Praaksara, Hindu-Buddha, hingga Islam
(Sejarah)
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-451-6
Harga : Rp 131.000,Tebal : 304 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas 8

Scan QRCode
untuk pemesanan

Memahami Perubahan Keruangan dan Interaksi
Antarruang Negara-negara ASEAN (Geografi)
Memahami Pengaruh Interaksi Sosial dalam Kehidupan
Berkebangsaan (Sosiologi)
Memahami Keterbatasan dan Keunggulan dalam
Perekonomian (Ekonomi)
Memahami Terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Sejarah)
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-452-3
Harga : Rp 75.000,Tebal : 192 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan

Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas 9

Memahami Benua-Benua di Dunia
Memahami Perubahan Sosial Budaya di Tengah Arus
Globalisasi
Memahami Perdagangan Internasional sebagai Bentuk
Ketergantungan Antarruang
Memahami Perubahan dan Kesinambungan Indonesia
sejak Masa Kemerdekaan hingga Masa Reformasi
Spesifikasi
ISBN : 978-623-205-453-0
Harga : Rp 86.000,Tebal : 224 halaman
Ukuran : 19 x 27 cm

Scan QRCode
untuk pemesanan
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Solusi Digital
Kebutuhan Sekolah
Kawan Muamua adalah sebuah platform
yang dibangun oleh Gramedia Mitra Edukasi
Indonesia pada tahun 2019 sebagai mitra
sekolah untuk membekali siswa dengan
penguasaan materi pelajaran untuk
menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian lainnya.

Bank Soal

Kami lengkapi bank soal serta
pembahasannya, dilengkapi
dengan Cara Mudah dan Video
Pembahasan, yang dapat
membantu siswa untuk lebih
memahami pelajaran

14

Wujud dari komitmen ini ditunjukkan dengan
jalinan kerja sama Kawan Muamua dengan
guru-guru yang ahli dalam setiap mata pelajaran
baik IPA maupun IPS untuk menghasilkan
pembahasan soal yang pintar dan mudah.

Asesmen Daring

Solusi bagi sekolah yang ingin
melaksanakan penilaian siswa
secara Online, mulai dari
ulangan secara daring hingga
penilaian tengah semester dan
akhir semester

Katalog 2021 | Buku Premium

Personalisasi Nilai
dan Kompetensi
Analisa nilai tiap siswa
Perkembangan kompetensi siswa
Analisa nilai tiap kelas/rombel

Animasi Pembahasan Soal
Jenjang SMA – Mata Pelajaran Matematika

Persiapan Asesmen Nasional

Soal-soal AKM Literasi, AKM Numerasi, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar

Kelas Daring Terintegrasi
Pengelolaan Kelas untuk Guru
Membuat Pengumuman untuk Siswa
Kelas Daring dengan Zoom & Google Meet
Ulangan/Kuis Harian

Tugas Siswa

Tugas Individu dan Tugas Kelompok
Dapat dinilai dengan mudah
Beri umpan balik dengan mudah untuk Siswa

Untuk bantuan dan pertanyaan, silakan hubungi Customer Service kami melalui:
021 - 5483008 atau 5490666 ext. 2653
support @kawanmuamua.id
Instagram : @kawanmuamua.id
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Buku Siswa SD/MI Kelas III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2018
EDISI REVISI 2018

rku

Benda di Sekita
Buku Tematik

Terpadu Kurikulum

2013

Tema 3

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013

Buku teks yang berbasis aktivitas ini disusun
sebagai salah satu penunjang penerapan
Kurikulum 2013 yang disempurnakan yang
sangat mengedepankan pada pencapaian
kompetensi
siswa
sesuai
standar
kelulusan yang ditetapkan. Buku ini masih
membutuhkan buku-buku penunjang
guna
memperkaya
wawasan
dan
keterampilan siswa. Guru maupun siswa
dapat memanfaatkan buku-buku KTSP
yang sudah dimiliki sekolah sebagai
buku penunjang. Guru maupun siswa
juga dapat memanfaatkan bahanan belajar lainnya yang relevan, termasuk ensiklopedia,
agai buku yang membahas topik terkait pembelajaran,
alah, surat kabar, dan sebagainya.

Tema 3: Benda di Sekitarku

Tema 3

Benda di Sekitarku

HET

ZONA 1
Rp19.300

ZONA 2
Rp20.100

ZONA 3
Rp20.900

ZONA 4
Rp22.500

ISBN: 978-602-427-193-0

ZONA 5
Rp28.900

Buku Siswa SD/MI
Kelas III

Buku Teks Utama Kurikulum 2013 - Buku Pendamping - Buku Peminatan Smk
Buku Literasi - Buku Akm - Modul Literasi & Numerasi

Lengkapi
Kebutuhan Sekolahmu
dengan
Produk GMEI

PESAN DI SINI
QR Code Pemesanan Produk
SIPLah Blibli GMEI

Perangkat Multimedia Sekolah

(Seluruh Produk Buku, Alat
Multimedia Pembelajaran, dan
Produk Pencegahan COVID-19)

Pencegahan Covid-19

Dapatkan Juga
Kebutuhan sekolah
lainnya melalui
toko mitra kami

ALAT PERMAINAN EDUKASI PAUD

ALAT TULIS

ALAT PERAGA SD - SMP - SMA

ALAT OLAH RAGA

MEUBELAIR

PERALATAN KANTOR

ALAT LABORATORIUM

ALAT MUSIK

TOKO MITRA

PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA
Jl. Agus Salim Ex. Terminal B No. 47,
Purwodinatan - Semarang Tengah,
Jawa Tengah, Indonesia
Gramedia Mitra Edukasi Indonesia

PENERBIT

Gramedia Mitra Edukasi Indonesia
gramediamitraedu
bukusekolah.gramedia.com

Sarana Meraih Prestasi

LAIN-LAINNYA
PETA dan POSTER ANATOMI

Jl. Permai 28 No. 100
Margahayu Permai, Bandung - 40218
T.: (022) 5403533, 5403518, 5426845
F.: (022) 5403532
e. (REDAKSI): redaksi@ yrama-widya.co.id
yrama.redaksi@gmail.com

