Bab I

Perpangkatan dan
Bentuk Akar

Kata Kunci
•

Bilangan Berpangkat

•

Bentuk Akar

•

Notasi Ilmiah

K ompetensi
D asar
3.1		
Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan
berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifatsifatnya.
4.1		
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan sifat-sifat operasi bilangan
berpangkat bulat dan bentuk akar.

Sumber: Dokumen Kemdikbud
Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke
matahari? Berapa massa matahari, massa bumi, massa
bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam
pelajaran IPA tentang Tata Surya, bukan? Bagaimana
kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih
sederhana?
Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata
telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa
bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri
tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang
lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut?
Pernahkah kamu mempelajari pembelahan sel pada
seekor hewan bersel satu seperti Amoeba dalam pelajaran
IPA? Bagaimanakah pola pembelahan seekor Amoeba
yang terbentuk tiap satuan waktunya? Berapakah kira-kira
jumlah sel yang terbentuk setelah membelah selama waktu
tertentu? Kamu tidak mungkin menghitungnya secara pasti,
bagaimanakah kamu dapat memperkirakan jumlah tersebut?

Pengalaman
Belajar

Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat
diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Konsep
perpangkatan dan kaitannya dengan bentuk akar akan kita
pelajari bersama di Bab 1 ini.

1.

Mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat berdasarkan hasil pengamatan.

2.

Menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar.

3.

Menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil.

MATEMATIKA
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Peta
Konsep
Perpangkatan dan Bentuk Akar

Pembagian pada
Perpangkatan

Bilangan Berpangkat

Perkalian pada
Perpangkatan

2

Pangkat Nol, Pangkat
Negatif, Bentuk Akar

Notasi Ilmiah

Julius Wilhelm Richard Dedekind lahir
pada 3 Oktober 1831 dan wafat pada 12
Februari 1916, pada usia 85 tahun. Beliau
merupakan matematikawan berasal dari Jerman
yang sangat dipertimbangkan dalam sejarah
matematika, sebagai salah satu penemu di
bidang matematika. Pemikiran Dedekind
banyak dijadikan metode untuk membentuk
konsep baru (The Man and The Number, 1982).
Dedekind menyebutkan bahwa dari konsep itu
angka adalah kreasi pikiran manusia. Beliau
menemukan konsep bilangan secara kuantitif
dan merupakan representatif suatu label yang
disebut bilangan.
Sumber: www.stanford.edu

Dedekind merupakan professor di Pholytecnic School di Zurich, Jerman. Selama hidupnya, Dedekind banyak menerima penghargaan
Julius Wilhelm Richard
dalam bidang matematika ketika bekerja. Dia
Dedekind
terpilih dalam Göttingen Academy (1862), The
Berlin Academy (1880), Academy of Rome, The
Leopoldino-California Naturae Curiosorum
Academia, dan the Académie des Sciences in Paris (1900). Penghargaan dalam bidang
doktoral diberikan kepadanya oleh The Universities of Kristiania (Oslo), Zurich and
Brunswick. Pada tahun 1879 Dedekin menerbitkan buku berjudul Über die Theorie
der ganzen algebraischen Zahlen yang sekali lagi memberikan pengaruh sangat besar
terhadap dasar-dasar Matematika. Hikmah yang dapat diambil dari biografi singkat
Richard Dedekind antara lain sebagai berikut.
•

Semangat Dedekind untuk merumuskan suatu teori bilangan yang lebih sederhana
dan dapat dipahami sekaligus sebagai dasar metodologi konsep-konsep modern
pada usia yang relatif muda.

•

Dedekind tetap rendah hati sehingga dia selalu memiliki semangat belajar yang
tinggi sekalipun telah menjadi seorang pengajar.

•

Dedekind tidak mudah puas dengan segala penghargaan yang telah dianugerahkan
kepadanya terbukti dengan keaktifannya dalam hal penelitian khususnya teori
aljabar.
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1.1

Bilangan Berpangkat

Pertanyaan
Penting
Bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan
penulisan sebuah bilangan?

Memahami Konsep Bilangan Berpangkat

Kegiatan 1

Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah
sebagai berikut.
1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang.
2. Sediakan selembar kertas serta sebuah gunting
kertas.
3. Lipatlah kertas itu menjadi dua bagian sama
besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya.
4. Guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 1.1 Kertas dan gunting

5. Tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga
tepat menutupi satu dengan yang lain.
6. Berikan kertas tersebut kepada temanmu berikutnya, lalu lakukan Langkah 3
sampai 5 secara berulang sampai seluruh temanmu dalam kelompokmu mendapat
giliran.
7. Banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut
dengan banyak kertas. Tuliskan banyak kertas pada tabel berikut:
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Pengguntingan ke-

Banyak Kertas

1

2

2

...

3

...

4

...

5

...
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Dari Kegiatan 1, diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan ke-2
adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil
pengguntingan ke-3 adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-2,
dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak n kali maka
banyak kertas hasil pengguntingan ke- n adalah
2×2×2×…× 2
2 sebanyak n
Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis
dengan 2n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian
berulang dari suatu bilangan a dapat disebut dengan perpangkatan a.
Contoh,
3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 35 dapat disebut dengan perpangkatan 3.
(–2) × (–2) × (–2) × (–2) = (–2)4 dapat disebut dengan perpangkatan –2.
Ayo Kita
Mencoba
Lakukan kembali Kegiatan 1, tetapi kertas dilipat menjadi 4 bagian yang sama besar
berdasarkan sumbu simetri lipatnya (vertikal dan horizontal). Kemudian tuliskan
jawabanmu seperti tabel di atas. Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiaptiap pengguntingan jumlahnya sama dengan yang telah kamu lakukan sebelumnya?
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan secara singkat.
Ayo Kita
Berbagi
Paparkan/presentasikan percobaan di atas di depan teman sekelasmu.
Kegiatan 2

Menggunakan Notasi Pangkat

Setelah memahami konsep perpangkatan pada Kegiatan 1, selanjutnya pada kegiatan
ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang.

MATEMATIKA
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Ayo Kita Amati
Amatilah tabel berikut ini.
Perpangkatan

Bentuk Perkalian

Nilai

52

5×5

25

53

5×5×5

125

54

5×5×5×5

625

53 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan
pokok sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat.
Ayo Kita
Menanya
Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata ”basis” dan ”eksponen”.
Ayo Kita
Mencoba
Setelah mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.
Perpangkatan

Bentuk Perkalian

Nilai

24
33
45
54
107
Berdasarkan tabel di atas, tuliskan kembali 8n dengan n bilangan bulat positif dalam
bentuk perkalian.
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Ayo Kita
Simpulkan
Setelah melakukan Kegiatan 2, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan
perpangkatan?
Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan
pokok dalam suatu perpangkatan disebut ............ Banyaknya bilangan pokok yang
dikalikan secara berulang disebut ..........
Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah
an = a × a × a × … × a,		

dengan n bilangan bulat positif

sebanyak n
a disebut dengan ........................................, n disebut ........................................
Materi Esensi 1.1

Bilangan Berpangkat

Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk
umum dari perpangkatan adalah
an = a × a × a × … × a,		

dengan n bilangan bulat positif

sebanyak n
Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini:
3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 35
35 adalah perpangkatan 3.
3 disebut sebagai bilangan pokok (basis) sedangkan 5 sebagai pangkat (eksponen).
Contoh 1

Menuliskan Perpangkatan

Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan.
a. (–2) × (–2) × (–2)
Karena (–2) dikalikan berulang sebanyak tiga kali maka (–2) × (–2) × (–2)
merupakan perpangkatan dengan basis (–2) dan pangkat 3.
Jadi (–2) × (–2) × (–2) = (–2)3
MATEMATIKA
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b. y × y × y × y × y × y
Karena y dikalikan berulang sebanyak enam kali maka y × y × y × y × y × y
merupakan perpangkatan dengan basis y dan pangkat 6.
Jadi y × y × y × y × y × y = y6
Contoh 2

Menghitung Nilai Perpangkatan

1. Nyatakan perpangkatan (–0,3)2 dan (0,3)2 dalam bentuk bilangan biasa.
(–0,3)2 = (–0,3) × (–0,3)		
		

= 0,09			

(0,3)2 = (0,3) × (0,3)		
		

= 0,09			

Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan
Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan

2. Nyatakan perpangkatan (–0,3)3 dan (0,3)3 dalam bentuk bilangan biasa.
(–0,3)3 = (–0,3) × (–0,3) × (–0,3)
		

= –0,027			

(0,3)3 = (0,3) × (0,3) × (0,3)
		

= 0,027			

Tulis dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan
Tulis dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan

3. Nyatakan perpangkatan (–2)3 dan (–2)4 dalam bentuk bilangan biasa.
(–2)3 = (–2) × (–2) × (–2)		
		

= –8				

(–2)4 = (–2) × (–2) × (–2) × (–2)
		

= 16				

Tulis dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan
Tulis dalam bentuk perkalian berulang
Sederhanakan

Ayo Kita
Menalar
Berdasarkan Contoh 2, tentukan perbedaan dari:
1. Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif.
2. Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap.
Jelaskan jawabanmu.
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Contoh 3

Operasi yang Melibatkan Perpangkatan

Tentukan hasil operasi berikut.
a. 3 + 2 × 52					 Ingat kembali mengenai urutan operasi hitung
3 + 2 × 52 = 3 + 2 × 25

Hitung hasil perpangkatan

		

= 3 + 50		

Lakukan operasi perkalian

		

= 53		

Lakukan operasi penjumlahan

b. 43 : 8 + 32
43 : 8 + 32 = 64 : 8 + 9

Hitung hasil tiap-tiap perpangkatan

		

= 8 + 9		

Lakukan operasi pembagian dulu

		

= 17		

Lakukan operasi penjumlahan

Ayo Kita
Tinjau Ulang
Selesaikan soal-soal di bawah ini.
1. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan.
a.

					

b. t × t × 2 × 2 × 2
2. Tentukan hasil dari:
a. 9 : 3 × 43				
3

b.  1  × 42 + 1 			
 
2
8
c. –66
3. Tentukan nilai dari:
a. pn + (–p)n untuk p bilangan bulat dan n bilangan asli genap,
b. pn + (–p)n untuk p bilangan bulat dan n bilangan asli ganjil.

MATEMATIKA
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Latihan 1.1

Bilangan Berpangkat

1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan
a. (–2) × (–2) × (–2)
b.

1 1 1 1 1
× × × ×
5 5 5 5 5

c.
d. t × t × t × t × t × t
e. y × y × y × y × y × y × y × y × y × y
2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang.
a. 38						d.
b. (0,83)4					e.
c. t3						
3. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut.
a. 28						d.  1 
3
b. 54						e.
c. (0,02)2

3

				

					

4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10.
a. 1.000					c. 1.000.000						
b. 100.000				d. 10.000.000		
5. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2.
a. 256						c. 512
b. 64						d. 1.048.576
10
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6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5.
a. 5									
b. 625						
c. 15.625
d. 125		
7. Tentukan hasil dari operasi berikut ini.
a. 5 + 3 × 24				d. (64 – 44) : 2
b.

1 3
6 − 42 ) 			e.
(
2

c. 8 + 3 × (–3)4			 f.
8. Temukan nilai x pada persamaan matematika di bawah ini.
a. 7x = 343												
b. 2x = 64						
c. 10x = 10.000
d. 5x = 625
9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu
wabah yang sedang berkembang di Desa X. Tim peneliti tersebut menemukan
fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah
berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut
dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah
jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh
manusia setelah 6 jam?
10. Tantangan. Dalam sebuah penelitian, diketahui seekor amoeba S berkembang
biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit.
a. Berapa jumlah amoeba S selama satu hari jika dalam suatu pengamatan
terdapat 4 ekor amoeba S?
b. Berapa jumlah amoeba S mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal
1.000 Amoeba S?
MATEMATIKA
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1.2

Perkalian pada Perpangkatan
Pertanyaan
Penting

Bagaimana hasil perkalian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama?
Kegiatan 1

Mengalikan Dua Perpangkatan dengan Basis yang Sama

Ayo Kita Amati
Amatilah tabel di bawah ini.
Operasi Perkalian pada
Perpangkatan

Operasi Perkalian

Perpangkatan

32 × 33

(3 × 3) × (3 × 3 × 3)

35

(–3)2 × (–3)3

(–3) × (–3) × (–3) × (–3) × (–3)

(–3)5

y5 × y2

(y × y × y × y × y) × (y × y)

y7

Ayo Kita
Mencoba
Setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.
Operasi Perkalian pada
Perpangkatan
63 × 62
4,22 × 4,23
74 × 72

12
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Operasi Perkalian

Perpangkatan

Operasi Perkalian pada
Perpangkatan
2

1 1
  × 
3 3

Operasi Perkalian

Perpangkatan

5

53 × 33
Setelah melengkapi tabel di atas, informasi apakah yang kamu dapatkan mengenai
operasi perkalian pada perpangkatan?
Ayo Kita
Menalar
Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis a di bawah ini.
am × an = a ... ...
Apakah aturan yang kamu dapatkan berlaku untuk operasi perkalian pada perpangkatan
dengan basis yang berbeda? Sebagai contoh pada 54 × 23, apakah dapat diterapkan
aturan di atas? Jelaskan jawabanmu.
Ayo Kita
Simpulkan

Bagaimana cara menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan
basis yang sama?

MATEMATIKA
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Memangkatkan Suatu Perpangkatan

Kegiatan 2
Amati tabel berikut ini.
Pemangkatan
Suatu
Perpangkatan

(4 )

2 3

Bentuk Perkalian Berulang

42 × 42 × 42 = (4 × 4) × (4 × 4) × (4 × 4)
=4×4×4×4×4×4

43 × 43 = (4 × 4 × 4) × (4 × 4 × 4)

(43)2

=4×4×4×4×4×4

s4 × s4 = (s × s × s × s) × (s × s × s × s)

(s )

4 2

(s )

2 4

=s×s×s×s×s×s×s×s

s2 × s2 × s2 × s2 = (s × s) × (s × s) × (s × s) × (s × s)
=s×s×s×s×s×s×s×s

Perpangkatan

46

46

s8

s8

Dari tabel di atas, perhatikan kembali kolom pertama dan ketiga. Apa yang dapat
kamu simpulkan?
Ayo Kita
Menanya
Setelah mengamati tabel di atas, buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan
“memangkatkan suatu perpangkatan”.
14
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Ayo Kita
Mencoba
Setelah mengamati tabel di atas, salin dan lengkapilah tabel di bawah ini.
Bentuk Perkalian
Berulang

Pemangkatan Suatu
Perpangkatan

Perpangkatan

(74)3

(73)4

(t4)3

(t3)4
Secara umum bentuk (am)n dapat diubah menjadi
(am)n = a........
Ayo Kita
Simpulkan

Bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan?

Kegiatan 3

Memangkatkan Suatu Perkalian Bilangan

Ayo Kita Amati
Amatilah tabel di bawah ini.

MATEMATIKA
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Pemangkatan Pada
Perkalian Bilangan

Bentuk Perkalian Berulang

Perpangkatan

(2 × 3) × (2 × 3) × (2 × 3)
(2 × 3)3

=2×3×2×3×2×3

23 × 33

= (2 × 2 × 2) × (3 × 3 × 3)
(2 × 5) × (2 × 5) × (2 × 5) × (2 × 5)
(2 × 5)4

=2×5×2×5×2×5×2×5

24 × 54

= (2 × 2 × 2 × 2) × (5 × 5 × 5 × 5)
(b × y) × (b × y)
(b × y)2

=b×y×b×y

b2 × y2

= (b × b) × (y × y)
Ayo Kita
Mencoba
Lengkapilah tabel di bawah ini.
Pemangkatan Pada
Perkalian Bilangan

Bentuk Perkalian
Berulang

(7 × 9)3
(13 × 7)5
(n × y)2
(6 × t)3
(2 × 7)4
Secara umum bentuk (a × b)m dapat diubah menjadi
(a × b)m = ...........
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Perpangkatan

Ayo Kita
Simpulkan
Bagaimana cara menentukan hasil perpangkatan pada perkalian bilangan?

Kegiatan 4

Permainan Menuliskan Perpangkatan

Lakukan kegiatan ini secara berkelompok.
Ayo Kita
Mencoba
1. Siapkan 1 lembar kertas karton, penggaris, pensil, serta uang koin.
2. Buatlah tabel seperti gambar di bawah ini.
1

2

3

1

2

3

3. Tumpuklah koin pada tiap-tiap kotak dengan ketentuan berikut.
Banyaknya koin pada kotak dengan baris x dan kolom y adalah 2x × 2y
Contoh: pada baris ke-1 dan kolom ke-2 tabel di atas, banyak koin
21 × 22 = 23 = 8 koin.
Berdasarkan percobaan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini.
a. Berapa jumlah koin pada baris ke-3 dan kolom ke-2?
b. Pada baris dan kolom berapa terdapat koin sejumlah 32?
c. Pada baris dan kolom berapa terdapat koin paling banyak, dan berapa banyaknya?
MATEMATIKA
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Ayo Kita
Menalar
Berdasarkan konsep yang diperoleh dari Kegiatan 4, jawablah pertanyaan berikut ini.
1. Jika tabel yang kamu buat berukuran 5 × 5, tentukan berapa banyak koin pada
baris ke-5 dan kolom ke-3?
2. Berapa tinggi tumpukan koin pada baris ke-5 dan kolom ke-5, jika sebuah koin
memiliki tebal 0,2 cm?
Materi Esensi 1.2

Perkalian pada Perpangkatan

Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama
Sifat perkalian dalam perpangkatan: am × an = am + n
Contoh: 32 × 33 = 32 + 3 = 35
Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama
Sifat pemangkatan pada perpangkatan: (am)n = am ∙ n = amn
Contoh: (32)3 = 32∙3 = 36
Hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan
Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan: (a∙b)m = ambm
Contoh: (2∙3)3 = 23∙33
Menyederhanakan Operasi Perkalian pada Perpangkatan

Contoh 1

Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini.
a. 43 × 42 = 43 + 2					Jumlahkan pangkatnya
				= 45					Sederhanakan
b. (–4)2 × (–4)3 = (–4)2 × (–4)3

Samakan bentuk basis menjadi (–4)

						= (–4)

Jumlahkan pangkat dari basis (–4)

2 + 3			

						= (–4)5			 Sederhanakan
c. m3 × m5 = m3 + 5					Jumlahkan pangkat dari basis m
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= m8					Sederhanakan
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Contoh 2

Memangkatkan Suatu Perpangkatan

Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut ini.
a. (43)2 = 43 × 43					Ubah menjadi bentuk perkalian berulang
			

= 43 + 3						Jumlahkan pangkatnya

			

= 46						Sederhanakan

b. (x3)4 = x3 × x3 × x3 × x3			

Ubah menjadi bentuk perkalian berulang

			

= x3 + 3 + 3 + 3				

			

= x12						Sederhanakan
Contoh 3

Jumlahkan pangkatnya

Perpangakatan pada Perkalian Bilangan

Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut ini.
a. (4y)2 = 4y × 4y							Ubah menjadi bentuk perkalian berulang
			

= (4 × 4) × (y × y)				Kelompokkan basis yang sama

			

= 42 × y2							Jumlahkan tiap-tiap pangkatnya

			

= 16y2							Sederhanakan

b. (wy)3 = wy × wy × wy

Ubah menjadi bentuk perkalian berulang

				 = (w × w × w) × (y × y × y)		 Kelompokkan yang sama
				 = w3y3							Sederhanakan
Ayo Kita
Tinjau Ulang

1. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut.
a. 73 × 72			 b.

		 c. t × t–1

2. Sederhanakan bentuk berikut.
3


a. (94)3			b. (z3)6				c.   2  
  3  



2
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3. Sederhanakan operasi berikut ini.
a. 72 × 73			
b. (93)4
Bandingkan jawaban soal nomor 3(a) dengan soal nomor 1 (a) dan soal nomor
3 (b) dengan soal nomor 2(a). Apakah jawaban yang kamu dapat bernilai sama?
Mengapa demikian? Jelaskan.
Latihan 1.2

Perkalian pada Perpangkatan

1. Sederhanakan perpangkatan berikut ini.
a. 46 × 43							d. (52)3
3

b. (–7)3 × (–7)2					e. 52 ×  2  ×  2 
   
5 5
4
3
c. 4(–2,5) × (–2,5)

5

2. Tuliskan bentuk w3 × w4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana.
Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhakan bentuk w3 × n4?
Jelaskan jawabanmu.
3. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini.
a. y3 × 2y7 × (3y)2					
b. b × 2y7 × b3 × y2				
c. 3m3 × (mn)4
d. (tn3)4 × 4t3
e. (2x3) × 3(x2y2)3 × 5y4
4. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini.
a. 33 × 2 × 37						c.
b. (22 × 16) + 50					d. 24 × 4 × 23
5. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana.
a. 43 × 26							c. 4 × 34 + 5 × 34
b. (32)5 × 35						d. (–125) × (–5)6
20

Kelas IX SMP/MTs

6. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan
basis 2.
a. 64								c. 100
b. 20								d.

128
3

7. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini.
a. (3x)x = 81
b. 1 × 4 x × 2 x = 64
64
8. Berpikir Kritis. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat
yang lebih sederhana. Jelaskan. Gunakan cara yang lebih mudah.
43 × 56
9.		Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh
1
bebas, yaitu h = gt2 di mana h adalah ketinggian benda (dalam satuan meter),
2
g adalah percepatan gravitasi bumi (m/s2), dan t adalah waktu yang diperlukan
benda sampai jatuh ke tanah “(s)”. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah
gedung dengan percepatan 9,8 m/s2 dan waktu yang diperlukan untuk sampai di
tanah adalah 10 detik, berapa tinggi gedung tersebut?
10. Diketahui: 31500 + 9750 + 27500 = 3b, berapakah nilai b?
11. Analisis Kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan
hasil perkalian bentuk pangkat berikut ini.
a. 36 × 34 = (3 × 3)6 + 4 = 910
b. (t –3)6 = t–3 + 6 = t3
12. Tantangan. Pada sebuah pasar tradisional perputaran uang yang terjadi setiap
menitnya diperkirakan kurang lebih Rp81.000.000,00. Pada hari Senin–Jumat
proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu–
Minggu proses jual-beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran
uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? (nyatakan jawabanmu dalam
bentuk perpangkatan).
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13. Tantangan. Sebuah bola karet dengan diameter 7 cm direndam dalam sebuah
bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Jika pertambahan diameter bola karet
tersebut 0,002 mm/detik, berapakah volume bola karet setelah proses perendaman?

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 1.2 Bejana berisi minyak tanah dan bola karet

Keterangan: gunakan rumus volumer bola:
adalah jari-jari bola.

1.3

, dengan π = 3,14 dan r

Pembagian pada Perpangkatan
Pertanyaan
Penting

Bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis sama?
Kegiatan 1

Pembagian pada Perpangkatan

Ayo Kita Amati
Amatilah tabel di bawah ini.

22

Pembagian Pada
Perpangkatan

Bentuk Perkalian Berulang

Perpangkatan

39
34

3× 3× 3× 3× 3× 3× 3× 3× 3
3× 3× 3× 3

35
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Pembagian pada
Perpangkatan

Bentuk Perkalian Berulang

Perpangkatan

(–2)3

6×6×6×6×6×6×6×6
6×6×6×6

68
64

64

Ayo Kita
Menanya
Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan “pembagian pada perpangkatan”.
Ayo Kita
Mencoba
Setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.
Pembagian pada
Perpangkatan

Bentuk Perkalian
Berulang

Perpangkatan

27
21

109
103
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Secara umum bentuk

am
dapat diubah menjadi
an
am
= a........
an

Ayo Kita
Simpulkan
Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan?

Kegiatan 2

Membandingkan Volume

Perhatikan gambar kubus di bawah ini.
a. Kubus besar dengan s = 4 satuan			

Kubus kecil dengan s = 2 satuan

Sumber: www.bestworldstuff.blogspot.com

		 Gambar 1.4 Rubik ukuran 2 × 2 × 2
Sumber: www.toysrus.com

Gambar 1.3 Rubik ukuran 4 × 4 × 4

b. Kubus besar dengan s = 8 satuan			

Kubus kecil dengan s = 4 satuan

												

Sumber: www.cs.brandeis.edu

Gambar 1.5 Rubik ukuran 8 × 8 × 8

24
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Sumber: www.toysrus.com

		

Gambar 1.6 Rubik ukuran 4 × 4 × 4

c. Kubus besar dengan s = 8 satuan			

Kubus kecil dengan s = 2 satuan

Sumber: www.bestworldstuff.blogspot.com

		 Gambar 1.8 Rubik ukuran 2 × 2 × 2

Sumber: www.cs.brandeis.edu

Gambar 1.7 Rubik ukuran 8 × 8 × 8

d. Kubus besar dengan s = 9 satuan			

Kubus kecil dengan s = 3 satuan

Sumber: www.pebbryant.blogspot.com

												Gambar 1.10 Rubik ukuran 3 × 3 × 3

Sumber: www.thespeedcube.com

Gambar 1.9 Rubik ukuran 9 × 9 × 9

Tentukan volume tiap-tiap kubus dan bandingkan volume kubus besar terhadap
volume kubus kecil dengan panjang panjang rusuk s. Catat hasil yang kamu peroleh
dalam tabel.

a.

Volume Kubus
Besar

Volume Kubus
Kecil

Volume Kubus Besar
Volume Kubus Kecil

43 = (22)3 = 26

23

26
6 −3
=
2=
23
23

b.
c.
d.
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Diskusi
1. Bagaimana cara membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama?
2. Berikan dua contoh lain yang mendukung jawaban.
Kegiatan 3

Perpangkatan pada Pecahan

Ayo Kita Amati
Amatilah tabel di bawah ini.
Perpangkatan
pada Pecahan

2
 
3

Bentuk Perkalian Berulang

Bentuk
Pembagian pada
Perpangkatan

2 2 2 2× 2× 2
× × =
3 3 3 3× 3× 3

23
33

3

−

2× 2× 2
3× 3× 3
24
34

Ayo Kita
Mencoba
Setelah kamu mengamati tabel pada Kegiatan 3, lengkapilah tabel di bawah ini.
Perpangkatan pada
Pecahan

4
 
5

26
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Bentuk Perkalian Berulang

Bentuk Pembagian
pada Perpangkatan

Perpangkatan pada
Pecahan

5
 
3

Bentuk Perkalian Berulang

Bentuk Pembagian
pada Perpangkatan

3

Ayo Kita
Simpulkan

n

a
Secara umum bentuk   dapat diubah menjadi
b
n
 a  ....
  =
 b  ....
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Materi Esensi 1.3

Pembagian pada Perpangkatan

Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama

am
= a m−n
an
Contoh:

36
6−4
=
3=
32
4
3
Perpangkatan pada pecahan

n

an
a
  = n
b
b

Contoh:
3

3
2 2
=
 
3
3 3

Pembagian pada Perpangkatan

Contoh 1

43
= 43 – 2			Kurangkan pangkat basis 4
42
			 = 4					Sederhanakan
1.

2.

= (–4)7 – 2		

			

Kurangkan pangkat basis (-4)

= (–4)5			 Sederhanakan
5

x
= x5 – 2				 Kurangkan pangkat basis x
x2
			
= x3					Sederhanakan
3.

Contoh 2
Sederhanakan bentuk

Menyederhanakan Operasi pada Perpangkatan
43 × 48
. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan.
45

43+8
43 × 48
=
			 Jumlahkan pangkat dari pembilang
45
45
411
			
= 5 				Sederhanakan
4
			
= 411 – 5				 Kurangkan pangkat dari basis 4
			
28

= 46				Sederhanakan
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Operasi Perkalian dan Pembagian pada Perpangkatan

Contoh 3
Sederhanakan bentuk

b4 b6
× . Tuliskan jawaban dalam perpangkatan.
b 2 b3

b4 b6
×
= b4 – 2 × b6 – 3		 Kurangkan pangkat
b 2 b3
			
= b2 × b3			 Sederhanakan
			

= b2 + 3			 Jumlahkan pangkat

			

= b5 			Sederhanakan

			 Contoh
= b5				
Sederhanakan
Penerapan
Pembagian pada Perpangkatan dalam
4

Kehidupan Nyata

Berdasarkan data BPS tahun
2010 (www.bps.go.id), jumlah
penduduk pulau Jawa mencapai
130 juta jiwa (melalui proses
pembulatan). Sedangkan luas
pulau Jawa 1,3 × 105 km2.
Berapakah kepadatan penduduk
pulau Jawa tahun 2010?

Sumber: www. geospasial.bnpb.go.id

Gambar 1.11 Peta Pulau Jawa

Penyelesaian:
Diketahui: jumlah penduduk Jawa = 130 juta jiwa = 130.000.000 = 1,3 × 108 jiwa
Luas Pulau Jawa = 1,3 × 105 km2
Kepadatan penduduk =

Jumlah penduduk
Luas area

						

=

1,3 × 108
		
1,3 × 105

Subtitusikan populasi penduduk dan luas area

						

=

1,3 108
×
		
1,3 105

Tulis kembali dalam bentuk pembagian terpisah

						

= 1 × 108 – 5		

Kurangkan pangkat

					1.000 = 1 × 103		 Sederhanakan
Jadi, kepadatan penduduk pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1.000 jiwa/km2
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Ayo Kita
Tinjau Ulang
1. Sederhanakan perpangkatan berikut.

84
				
81

a.

b.

2,37
					c.
2,33

2. Sederhanakan perpangkatan berikut.

84 × 82
			
83

a.

b.

		

3. Sederhakan bentuk berikut ini

c.

b9 b 7
×
b3 b 4

63 × 35
.
23

4. Pada Contoh 4, jika populasi penduduk pulau Jawa bertambah 1% setiap 10
tahun, hitung kepadatan penduduk pulau Jawa pada tahun 2020 dan 2030.
Latihan 1.3

Pembagian pada Perpangkatan

1. Sederhanakan perpangkatan berikut ini.
a.

				f.

55
											
52 × 53

b.

				g.

27 × 67 						
47

		
c.

0,37
				h.
0,33

d.

2
 
 5  				i.
5
2
 
5

106 × 42
		
253 × 83

e.

37 × 32
			j.
33

215
92

67 × 33
27

9
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7
: 
2

2

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini.

42 y 8
				
12 y 5

a.

					d.

b.

1
 
 t  					e.
3
1
 
t

1 1
   
 t  ×  t  			
3
2
1 1
   
t t

c.

3m7 					f.
m3

3w4
× 5w3
w2

7

7

3

3. Sederhanakan.
a.

0, 24 × 0, 22 			d.
0, 25

b.

			e.

3 × 54
− 15
53
45 2 4
− × 6 		
4 4 23

7

c. 12 + 4 			
46
4. Tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam tiga bentuk pembagian
perpangkatan yang berbeda.
a. 25						b. p3
5. Dapatkan nilai n dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini.
a.

s 2 s9
× 3 =
s n 		
4
s s

b.

36
= n×9
32

5m
= 54 .
5n
a. Tentukan dua bilangan m dan n yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga
dapat memenuhi persamaan di atas.

6. Berpikir Kritis. Diberikan persamaan

b. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Jelaskan jawabanmu.
7.		Bilangan

setara dengan 2y, untuk y suatu bilangan bulat

positif. Tentukan nilai y.
MATEMATIKA
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8.		Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang
yaitu sebanyak 4,2 × 107. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing
10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut?
9. Analisis Kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan
bentuk di bawah ini.
13
713
5
=
7
= 78
75
10.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 1.12 Pesawat

1.4

Tantangan. Intensitas bunyi percakapan manusia
106 kali intensitas suara manusia berbisik.
Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas
1014 kali intensitas suara bisikan manusia. Berapa
kali intensitas bunyi pesawat lepas landas
dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia?

Pangkat Nol, Pangkat Negatif, dan Bentuk Akar
Pertanyaan
Penting

Bagaimana kamu mendefinisikan bilangan real tak nol berpangkat nol dan berpangkat
bulat negatif? Bagaimana hubungan bilangan pangkat dengan bentuk akar?
Kegiatan 1

Bilangan Real Tak Nol Pangkat Nol

Ayo Kita Amati
Perhatikan notasi berikut ini.
5.749 = 5.000 + 700 + 40 + 9
= 5 × 1.000 + 7 × 100 + 4 × 10 + 9 × 1
ribuan

ratusan

puluhan

5.749 = 5 × 103 + 7 × 102 + 4 × 101 + 9 × 10...
32
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satuan

•

Pola apakah yang kamu dapat dari tiga bilangan berpangkat pertama? Lanjutkan
pola untuk mendapatkan pangkat yang terakhir.

•

Tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh.
Ayo Kita
Mencoba

Salin dan lengkapi tabel di bawah ini
Lakukan bersama temanmu dan diskusikan.
Gunakan Sifat
Operasi Pembagian
pada Perpangkatan

Hitung Hasil Operasinya

25
25 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32
5−5
0 =
=
2
=
=2
=1
25
25 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32

Kesimpulan

20 = 1

44
=
44
53
=
53

Ayo Kita
Menalar
•

Periksalah setiap hasil pada kolom pertama dan kolom kedua. Kesimpulan apa
yang dapat kalian peroleh?

•

Gunakan hasil di atas untuk mendefinisikan a0 untuk a bilangan tak nol.

Lakukan bersama temanmu dan diskusikan.
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Ayo Kita
Mencoba
Salin dan lengkapi tabel di bawah ini.
Suatu Bilangan
Dikalikan 1 Sama
dengan Bilangan Itu
Sendiri

Gunakan Sifat Operasi Perkalian
pada Perpangkatan

53 × 1 = 53

53 × 50 = 53 × 1 = 53

... × 42 = 42

40 × 42 = . . .

(–2)3 × ... = (–2)3

(–2)3 × (–2)0 = . . .

(–3)2 × ... = (–3)2

(–3)2 × (–3)0 = . . .

2

1 1
…×   =  
2 2

2

0

Kesimpulan

50 = 1

2

1 1
...
  ×  =
2 2

Ayo Kita
Menalar
•

Periksalah setiap hasil pada kolom pertama dan kolom kedua. Kesimpulan apa
yang dapat kalian peroleh?

•

Gunakan hasil di atas untuk mendefinisikan a0 untuk a bilangan real tak nol.
Ayo Kita
Simpulkan

Setelah melakukan Kegiatan 1, tuliskan definisi nilai a (pangkat) 0 untuk a bilangan
tak nol.
Untuk setiap a bilangan real tak nol, a0 bernilai ....
Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut:
a0 = .... untuk a bilangan real dan a ≠ 0.
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Ayo Silakan
Bertanya
Silakan bertanya kepada guru atau temanmu jika masih belum memahami konsep
bilangan pangkat nol.
Kegiatan 2

Bilangan Real Tak Nol Pangkat Bulat Negatif

Ayo Kita Amati
Coba amati pola dan operasi perpangkatan berikut.
Lakukan bersama temanmu dan diskusikan.
Bilangan

Gunakan Sifat Pembagian Perpangkatan

Kesimpulan

1 1
=
2 21

1
0 −1
= 1:=
2 20 :=
21 2=
2−1
2

1
= 2−1
21

1 1
=
4 22

1
0−2
=
1:=
22 20 :=
22 2=
2−2
2
2

1
= 2−2
2
2

1 1
=
8 23

1
0 −3
=
1:=
23 20 :=
23 2=
2−3
23

1
= 2−3
23

Ayo Kita
Mencoba
Salin dan lengkapi tabel di bawah ini
Bilangan

Gunakan Sifat Pembagian Perpangkatan

Kesimpulan

1
1
= 5
32 2
1
1
= 4
81 3
1
1
= 3
216 6
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Ayo Kita Amati
Coba amati pola dan operasi perpangkatan berikut.
Lakukan bersama temanmu dan diskusikan.
Gunakan Sifat Perkalian atau Pembagian
Perpangkatan

Kesimpulan

1.000 = 101 × 101 × 101 = 101 + 1 + 1 = 103

1.000 = 103

100

100 = 101 × 101 = 101 + 1 = 102

100 = 102

10

10 = 101

10 = 101

1

1 = 100

1 = 100

1
1
= 1
10 10

1
1
0 −1
= 1:10
= 100 :10
=
10=
10−1
10

1
= 10−1
1
10

1
1
= 2
100 10

1
2
0−2
= 1:100
= 100 :10
=
=
10
10−2
100

1
= 10−2
102

Bilangan
1.000

Ayo Kita
Mencoba
Berdasarkan pengamatan dan diskusi di atas, lengkapilah tabel di bawah ini.
Bilangan

Gunakan Sifat Pembagian Perpangkatan

1
1
= 3
1.000 10
1
1
= 4
10.000 10
1
1
= 5
100.000 10
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Kesimpulan

Ayo Kita
Menalar
•

Periksalah setiap hasil kolom pertama dan kolom kedua pada tabel-tabel di atas.
Kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh?

•

Gunakan hasil di atas untuk mendefinisikan a-n untuk a bilangan real tak nol dan
n bilangan bulat.
Ayo Kita
Simpulkan

Setelah melakukan Kegiatan 2, tuliskan definisi nilai a-n untuk a bilangan real tak nol
dan n bilangan bulat.
Untuk setiap a bilangan real tak nol dan n bilangan bulat, berlaku:
1
a − n = …. untuk a ≠ 0, a bilangan real dan n bilangan bulat
a

Ayo Kita
Mencoba
Berikut istilah dalam perpangkatan 10 yang sering digunakan.
Lengkapi tabel di bawah ini.
Istilah

Bilangan yang
Direpresentasikan

Kilo

1.000

Mega

Perpangkatan
10
103

Istilah

Bilangan yang
Direpresentasikan

Mili

0,001

1.000.000

Mikro

0,000001

Giga

1.000.000.000

Nano

0,000000001

Tera

1.000.000.000.000

Pico

0,000000000001

Perpangkatan
10
10-3
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Bentuk Akar

Kegiatan 3

Ayo Kita Amati
Ingat kembali materi tentang Teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di kelas
VIII. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah aturan Pythagoras berikut ini.
c2 = a2 + b2			

			

Rumus umum Teorema Pythagoras

								
Akarkan kedua ruas untuk mendapatkan panjang
c
c2 = a 2 + b2
b
													
sisi miring segita siku-siku

cc == a 2 + b 2 		 Didapatkan persamaan umum untuk mencari

								 2

a

													panjang sisi miring segitiga siku-siku

Ayo Kita
Menanya
Amati proses mendapatkan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku dengan
menerapkan aturan pythagoras pada kegiatan di atas. Buatlah pertanyaan yang
menyatakan hubungan antara pangkat kuadrat dan akar kuadrat.
Ayo Kita Amati
1. Mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan
Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm2 untuk
membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan
renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan?
Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat
menghitung keliling taplak meja tersebut.
Misal panjang sisi kain adalah a cm, maka luas kain tersebut adalah
a × a = a2 = 14.400
sehingga,
				

a = 14.400 			

				

a = 120					

14.400 dibaca “akar kuadrat dari 14.400ˮ.
diskusikan bagaimana mendapatkannya?

a = 120 karena 120 × 120 = 14.400 atau 1202 = 14.400.
38

Kelas IX SMP/MTs

Dengan demikian Aira harus menyediakan renda dengan panjang
			

4 × a = 4 × 120 = 480.

Jadi, panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 m.
Ayo Silakan
Bertanya
Buatlah pertanyaan berkaitan dengan cara mencari akar dari suatu bilangan.
Ayo Kita
Menalar
a.		
Diskusikan dengan temanmu cara memperkirakan nilai dari

5, 7 , dan

200 .
b. Apakah –6 juga merupakan nilai dari

36 ?

Ingat:
Akar Kuadrat

Jika a tidak negatif, a adalah bilangan tidak negatif yang
kuadratnya adalah a

Jadi, meskipun (–6) × (–6) = 36, nilai dari 36 ≠ –6, tetapi
nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif.

36 = 6, karena

2. Mendapatkan Akar Pangkat n dari Suatu Bilangan
Pada persoalan mencari rusuk suatu
kubus bila volume diketahui, maka kita akan
berhadapan dengan bentuk akar pangkat
tiga. Misalkan diketahui volume suatu kubus
adalah 64 cm3, berapakah panjang rusuk kubus
tersebut?
Sumber: www.toysrus.com

Gambar 1.13 Rubik ukuran 4 × 4 × 4

Misal panjang rusuk tersebut adalah k, maka
volume kubus adalah
V = k3 ⇔ 64 = k3 ⇔ k =

3

64
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Bagaimanakah kita memperoleh k?
Ingat bahwa, 4 × 4 × 4 = 43 = 64, dengan demikian

3

64 = 4

Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm.
Perhatikan juga contoh berikut ini.
		(–2)5 = (–2) × (–2) × (–2) × (–2) × (–2) = –32 sehingga
		3 × 3 × 3 × 3 = 81, sehingga

4

= –2

81 = 3

		(–3) × (–3) × (–3) × (–3) = 81, apakah

4

81 = –3? Jelaskan.

Ingat:

Akar Pangkat n

1. Jika a tidak negatif, maka
dan b tidak negatif.

n

n
a = b jika hanya jika b = a

2. Jika a negatif dan n ganjil, maka
bn = a.

n

a = b jika hanya jika

3. Menyederhanakan perkalian bentuk akar
Jika a dan b bilangan positif, maka berlaku:
1. b a + c a =
(b + c ) a
2. b a − c a =
(b − c) a
3.

ab =

a×b =

a× b

Jika a > 0 dan b > 0 maka berlaku

a
a
.
=
b
b

Amati dan lengkapi tabel berikut.
Bentuk Akar

Penyederhanaan

8
45

0, 25
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=
0, 25

25
=
100

25
5
== 0,5
10
100

Bentuk Akar

Penyederhanaan

108
147
200
14.400
0,0576

Amati dan lengkapi pula tabel berikut.
Bentuk Akar

Penyederhanaan

4×3 + 9×3

=

= 4× 3+ 9× 3
12 + 27

= 2 × 3 + 3× 3
= 2 3+3 3
= (2 + 3) 3
=5 3
4 × 2 + 9 × 2 − 16 × 2

=

= 4 × 2 + 9 × 2 − 16 × 2
8 + 18 − 32

=×
2 2 + 3× 2 − 4 × 2
= 2 2 +3 2 −4 2
= (2 + 3 − 4) 2
= 2
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Bentuk Akar

Penyederhanaan

Ayo Silakan
Bertanya
Ajukan pertanyaan kepada guru atau temanmu berkaitan dengan pangkat nol, pangkat
negatif, dan bentuk akar.
Materi perpangkatan dan bentuk akar akan dipelajari kembali lebih detail di SMA.
Ayo Kita
Berbagi

Jika kamu sudah memahami apa yang telah kamu pelajari di subbab ini, buatlah
rangkuman berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari Kegiatan 1 sampai dengan
Kegiatan 3 di atas. Bantulah menjelaskan kepada temanmu yang masih kesulitan
memahaminya.
Materi Esensi 1.4

Pangkat Nol, Pangkat Negatif, dan Bentuk Akar

PANGKAT NOL
Untuk setiap a bilangan real tak nol, a0 bernilai 1
Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut:
a0 = 1 untuk a bilangan real dan a ≠ 0
PANGKAT NEGATIF
Untuk setiap a bilangan real tak nol dan n bilangan bulat, berlaku:

a−n =
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1
untuk a ≠ 0, a bilangan real dan n bilangan bulat
an
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BENTUK AKAR

a dibaca “akar kuadrat dari a”
2
a adalah bilangan tidak negatif di mana ( a ) = a

Jika a tidak negatif,
n

a dibaca “akar pangkat n dari a”

		 1. Jika a tidak negatif, maka
negatif.

n

n
a = b jika hanya jika b = a dan b tidak

2. Jika a negatif dan n ganjil, maka

		

n

n
a = b jika hanya jika b = a.

Menyederhanakan perkalian bentuk akar
Jika a dan b bilangan positif, maka berlaku
		1. b a + c a =
(b + c ) a
		2. b a − c a =
(b − c) a
		3.

ab =

a×b =

a× b

Jika a dan b bilangan positif, dan b ≠ 0, maka jika a dan b bilangan positif, maka
berlaku

a
a
.
=
b
b

Pangkat Nol dan Pangkat Negatif

Contoh 1

1. Hitung nilai perpangkatan berikut ini.
a. 2–3 =

1
						Gunakan definisi pangkat negatif
23

			= 							Hitung hasil perpangkatannya
b. (2,3)–3 × (2,3)3 = (2,3)–3 + 3		
						= (2,3)0			
					

c.

= 1		

		

Jumlahkan kedua pangkatnya
Sederhanakan
Gunakan definisi bilangan tak nol pangkat nol

= (–4)6–8					Kurangkan kedua pangkat

				=

(–4)–2					Sederhanakan

1 					
Gunakan definisi pangkat negatif
(-4) 2
1 					
				=
Hitung hasil perpangkatannya
16
				=
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2. Jika y ≠ 0 dan t ≠ 0, sederhanakan perpangkatan berikut.
a. -2 × y0 = -2 × 1		

Gunakan definisi pangkat negatif

				 = -2			Menghitung hasil perpangkatan
4 × t3
b.
= 4 × t3–5		 Kurangkan pangkat pembilang dan penyebut
t5
				= 4 × t–2 		Sederhanakan
4
				= 2 			
Gunakan definisi pangkat negatif
t
Contoh 2

Air Terbuang Sia-sia
Air menetes sia-sia dari suatu kran air karena tidak ditutup
dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10-3 liter per
detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam?
Alternatif Penyelesaian:
Konversi waktu 1 jam menjadi detik.

1 jam ×

Sumber: www.hadisetyo.com

Gambar 1.14 Kran air

60 menit 60detik
×
=
3.600detik
1 jam
1menit

Air yang terbuang sia-sia selama 1 jam:

liter
11
−3−3liter
=
3.600detik
3.600detik××1010
3.600
3.600×× 3 3liter
liter 		 (gunakan definisi pangkat negatif)
==
detik
detik
1010
1
liter 		 (hitung nilai perpangkatan)
						 = 3.600 ×
1.000
						 = 3,6 liter
Air yang terbuang sia-sia selama 10 jam adalah 3,6 liter × 10 = 36 liter.
Jadi, selama 10 jam air yang terbuang sia-sia sebanyak 36 liter.
*Catatan: Biasakanlah hemat air

Contoh 3

Bentuk Akar

1. Sederhanakan bentuk akar berikut.

44

a.

75 					c.

b.

500 					d. 7 3 + 48 − 192 		
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0,000081 		

Alternatif Penyelesaian:
a.

75 = 25 × 3 = 25 × 3 =×
5 3=
5 3

b.

500 = 100 × 5 = 100 × 5 =10 × 5 =10 5

c.

0,000081
=

81
9
= = 0,009
1.000.000 1.000

d. 7 3 + 48 − 192 = 7 3 + 16 × 3 − 64 × 3
							 = 7 3 + 16 × 3 − 64 × 3
							 = 7 3 + 4 3 − 8 3
							 = 3 3
Contoh 4

Jarak Pandang Pesawat

Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada
kondisi normal dinyatakan dengan d = 1,5 h , di mana
d adalah jarak pandang dalam meter dan h adalah
ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada
dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600
meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya?
Alternatif Penyelesaian:

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 1.15 Pesawat

Diketahui:
ketinggian pesawat = h = 3.600 meter
jarak pandang pesawat = d = 1,5 h = 1,5 3.600 = 1,5 × 60 = 90
Jadi, pada ketinggian 3.600 meter jarak pandang pesawat yaitu 90 meter.
Ayo Kita
Tinjau Ulang
1. Tuliskan hasil dari bentuk pangkat berikut ini.
a.

3z 3 								
z5

b. (0,5)–3 × (0,5)0
c.

4x −2
x −3
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2. Sederhanakan bentuk pangkat berikut.

23 									d.
25

1 1
×
35 3−4

b. (0,5)–3								e.

24 × 2−2
25

c.

3:

a.

								f.

			

33 × 32
35

3. Sederhanakan bentuk akar berikut.
a.

125 							

b.

600 							

c.

0,0000256

d. 5 3 + 243 − 12
Latihan 1.4

Pangkat Nol, Pangkat Negatif, dan Bentuk Akar

1. Berpikir Kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk
perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7?
2. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini.
a. 31 + 30								d.  1 
6

−3

b. (–2)-6								e.  − 2 


 3
c. (–33) × (–30)

−2

3. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini.
a.

23 × 2 4
							c.
26
−4

0

4

1 1
				
×
35 3−7

b.  − 1  ×  − 1  ×  − 1  			d. (–7)4 × 73
 4
 4  4
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4. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif.
a.

abc
													
a 3bc 4

55
b.
			
2
5
					
5
c. b−3
b
d. r6 × r–6
						
5. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif.
a. 2m–4 × m–3								
b.

67
		 					
63

c.

b −6
b −3

d.

1
a bc −4
3

6. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini.
a. 18t3 × 2t–3													
b.

2 y 0t 3 						
y 6t −2

c. 2m0 × m–7
d. m3 + 4−3
m

			

7.		
Analisis Kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan
berikut ini.
d–5 = (–d) × (–d) × (–d) × (–d) × (–d)
			

= (–d)5
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8. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk
AB = 12 cm, BC = 5 cm, dan CG = 4 cm.
H

G
F

E

C

D
A

B

9. Tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS
dilakukan pengemasan kertas per rim (1 rim
= 500 lembar). Jumlah pesanan yang harus
dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah
30 karton box dengan masing-masing karton
box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas
HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan?
(1 bulan adalah 30 hari)

Sumber: www.tempo.co.id

Gambar 1.16 Pengemasan kertas

10. Tantangan. Setiap tanggal 10 Budi melakukan aktivasi paket internet murah
dengan kapasitas 1 Gigabyte (GB) untuk telepon selularnya dan masa aktif berlaku
sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada
tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan
Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016?
(Tuliskan jawaban kamu dalam satuan Megabyte)
11. Tantangan. Pada soal nomor 9, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal
30 Agustus 2016, berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya?
(Tuliskan jawaban kamu dalam satuan Byte)
12. Setiap kantung darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah
Indonesia (PMI) berisi 0,5 L darah. (1 mm3 = 10–3 mL)
a. Jika dalam setiap 1 mm3 darah mengandung 3 × 104 sel darah putih,
berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah tersebut? Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana.
b. Jika dalam setiap 1 mm3 darah mengandung 7 × 106 sel darah merah,
berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantung darah tersebut? Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana.
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13. Sederhanakan bentuk akar berikut.
a.

112 									

b.

216 									

c.

605 										

d.

800 										

e.

5.000 					

f.

0,000121

g.

0,00000324

h. 9 2 + 72 − 578
i.

7 3 + 48 − 768

j.

9 5 − 125 + 720 		

14. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang
rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 3 meter dengan kedalaman
150 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh,
berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam
bentuk perpangkatan paling sederhana.
15. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Perkirakan panjang tali
layar agar menarik kapal pada sudut 45o dan ketinggian layar 150 m.
(Soal PISA 2012)

tambang

150 m
45o

90o
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1.5

Notasi Ilmiah (Bentuk Baku)
Pertanyaan
Penting

Bagaimana membaca dan menuliskan notasi ilmiah?
Kegiatan 1

Menggunakan Kalkulator

Ayo Kita
Mencoba
Lakukan dan diskusikan bersama temanmu.
1. Dengan menggunakan kalkulator, kalikan
dua bilangan besar. Sebagai contoh 2 milyar
dikalikan dengan 3 milyar
2000.000.000 × 3000.000.000
Berapa nilai yang muncul di layar kalkulator?
Kamu mungkin akan melihat bahwa hasilnya
adalah 6.00000000e + 18

Sumber: www.studentcalculators.co.uk

Gambar 1.17 Kalkulator

Bentuk 6.00000000e + 18 bisa dinyatakan dengan 6 × 1018 yang biasa disebut
dengan notasi ilmiah (bentuk baku).
2. Tentukan hasil perkalian 40.000.000.000 dengan 600.000.000.000 tanpa menggunakan kalkulator. Berapa hasilnya?
3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil (1) dan (2)?
4. Ulangi lagi (1) sampai dengan (3) di atas, untuk bilangan besar 70.000.000.000.000
dikalikan dengan 30.000.000.000.000.
Ayo Kita
Menanya
Setelah melakukan percobaan di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan
penulisan perpangkatan yang ditunjukkan kalkulator.
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Ayo Kita
Mencoba
1. Kalikan dua bilangan yang sangat kecil dengan kalkulator, misalkan 0,000000002
dikalikan dengan 0,000000003. Bagaimana hasil yang ditunjukkan oleh
kalkulatormu? Jelaskan.
2. Lakukan kembali dengan dua bilangan kecil lainnya.
3. Kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Diskusi
Bagaimana kamu dapat menuliskan sebuah bilangan dalam bentuk notasi ilmiah?
Kegiatan 2

Penulisan Notasi Ilmiah

Ayo Kita
Mencoba
Berikut ini diberikan suatu besaran yang
dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah
dan dalam bentuk bilangan biasa.
a. Mengubah bentuk notasi ilmiah
menjadi bilangan biasa
Kisaran luas total daratan Indonesia
adalah 1,92 × 1012 m2. Jika dituliskan
dalam bentuk bilangan biasa menjadi

Sumber: www.beautiful-indonesia.umm.ac.id

Gambar 1.18 Peta Indonesia

= 1,92 × 1.000.000.000.000 m

2

= 1.920.000.000.000 m2
b. Kisaran diameter galaksi Bimasakti
adalah 1,135 × 1018. Tuliskan dalam
bentuk bilangan biasa.
Sumber: www.guardianlv.com

Gambar 1.19 Galaksi Bima Sakti
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c. Kisaran diameter bumi adalah 1,27 × 107 m.
Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa.

Sumber: www. smiagiung.blogspot.com

Gambar 1.20 Bumi

d. Kisaran
diameter
matahari
adalah
1.390.000.000 m. Tuliskan dalam bentuk
notasi ilmiah.

Sumber: www.greenpeace.org

Gambar 1.21 Matahari

e. Kisaran luas Samudera Pasifik adalah
180.000.000 km2. Tuliskan dalam bentuk
notasi ilmiah.

Sumber: www.wayantulus.com

Gambar 1.22 Samudera Pasifik

Ayo Kita
Simpulkan
Setelah melakukan Kegiatan 1 dan 2, tuliskan kesimpulan mengenai penulisan notasi
ilmiah (bentuk baku) suatu bilangan.
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Materi Esensi 1.5

Notasi Ilmiah

Notasi ilmiah (bentuk baku) dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk
a × 10n dengan ... 1 < a < 10 ... dan n adalah bilangan bulat.
Misalkan notasi ilmiah untuk 2.300 adalah
nilai a lebih dari 1 dan kurang
dari 10

2,3 × 103

nilai n bilangan bulat

Catatan:
Bilangan lebih atau sama dengan 10
Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri.
Contoh:
8.500.000 = 8,5 × 1.000.000 = 8,5 × 106
144.000.000 = 1,44 × 100.000.000 = 1,44 × 108
Bilangan antara 0 dan 1
Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan.
Contoh:
0,0000085 = 8,5 : 1.000.000 = 8,5 × 10–6
0,0000000144 = 1,44 : 100.000.000 = 1,44 × 10–8

Contoh 1

Menulis Notasi Ilmiah Menjadi Bentuk Biasa

Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa.
a. 2,16 × 105
b. 0,16 × 10–3
Penyelesaian:
a. 2,16 × 105 = 2,16 × 100.000 Dapatkan hasil dari perpangkatan 5 dengan basis 10
				= 216.000			Lakukan operasi perkalian dengan memindahkan tanda
									desimal sebanyak 5 tempat ke kanan
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b. 0,16 × 10–3 = 0,16 × 0,001 		

Dapatkan hasil dari perpangkatan (–3) dengan basis 10

			 = 0,00016			 Lakukan perkalian dengan memindahkan tanda desimal
									sebanyak 3 tempat ke kiri
Contoh 2

Menulis Notasi Ilmiah dari Suatu Bilangan

Nyatakan dalam bentuk ilmiah.
a. 155 × 106
b. 46,78 × 10–3
c. 2.300.000
d. 0,0000695
Penyelesaian:
a. 155 × 106 = 1,55 × 100 × 106 = 1,55 × 102 × 106 = 1,55 × 108
b. 46,78 × 10–3 = 4,678 × 10 × 10–3 = 4,678 × 10–2
c. 2.300.000 = 2,3 × 1.000.000 = 2,3 × 106
d. 0,0000695 = 6,95 : 100.000 = 6,95 : 105 = 6,95 × 10–5
Ayo Kita
Tinjau Ulang
Tuliskan bentuk baku dari					 Tuliskan bentuk bilangan biasa dari
bilangan berikut. 							bilangan berikut.
1. 12 × 105								8. 5.500
2. 123 × 10–7 							9. 79.999
3. 4567 × 106								10. 150.000.000
4. 6.780.000								11. 9.876.000.000.000
5. 78.000.000.000						12. 0,007777
6. 0,000678								13. –0,00000123
7. 0,00000000078						14. 0,0000000765
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Latihan 1.5

Notasi Ilmiah (Bentuk Baku)

1. Tantangan. Hikmah membeli flashdisk berkapasitas 16 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan
95%. Berapa byte kapasitas flashdisk yang bisa
digunakan?

2. Tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Beri
penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan
jawaban tersebut.

Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 1.23 Flashdisk

a. 10,5 × 103							d. 0,455 × 10–6
b. 1,5 × 10–5							e. 5 × 1012
c. 7.125 × 10–16
3. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa.
a. 7 × 103								d. 9,95 × 1015
b. 2,7 × 10–12							e. 3,1 × 103
c. 3,25 × 105
4. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku.
a. 0,00000056						d. 880			
b. 120.000.000.000					e. 0,000123			
c. 1.000.000.000.000.000
5. Sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku.
a. (5 × 102) × (3 × 102)			
b. (7,2 × 10–3) × (4 × 105)			
c. (5,25 × 106) × (10–12)
d.

(1, 25 × 10 )
16

5 × 106

e.
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6. Analisis Kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan bilangan
bentuk baku berikut.
a. 125.000.000 = 12,5 × 107		
b. 0,0000055 = 5,5 × 106
c. 1,3 × 10–4 = 13.000
7. Massa planet Jupiter adalah 1,9 × 1022
kg, sedangkan massa planet Bumi adalah
30% dari Jupiter. Berapakah massa planet
Bumi? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk
baku atau notasi ilmiah.
Sumber: www.teknologi.news.viva.co.id

Gambar 1.24 Planet Jupiter

8. Massa Bumi adalah
5.972.190.000.000.000.000.000 kg.
Tuliskan dalam bentuk baku.
9. Tantangan. Lihatlah soal nomor 1.
Berapakah kisaran harga memori yang
dapat digunakan tiap byte? Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk baku.
10. Budi sedang melakukan percobaan di
laboratorium
dengan
menggunakan Sumber: www.tsumasaga.wordpress.com
mikroskop. Mikroskop yang digunakan Gambar 1.25 Planet Bumi
dapat mengamati suatu organisme menjadi
1.000 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bakteri yang diamati oleh Budi
memiliki diameter dengan ukuran 5 × 10−5 milimeter. Berapa diameter bakteri
yang terlihat pada mikroskop (dalam cm)? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk
notasi ilmiah.
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Proyek 1
1. Seorang ayah memberikan sebuah tantangan kepada anaknya untuk
menghitung jumlah uang koin yang diperlukan untuk memenuhi papan catur.
Pada kotak pertama diberi 1 uang koin, kotak kedua 2 uang koin, 4 uang koin
untuk kotak ketiga, 8 koin untuk kotak keempat demikian berlanjut sampai
memenuhi 64 kotak.
a. Bantu anak tersebut menentukan susunan banyak koin pada tiap-tiap kotak
papan catur tersebut. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan.
b. Jika berat tiap-tiap uang koin adalah 16 gr, hitunglah berat uang koin pada
tiap-tiap kotak. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan.
c. Susunlah penyelesaian nomor a dan b dalam satu tabel.
d. Banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi papan catur, jika
uang koin yang digunakan adalah Rp200,00, berapa rupiah uang yang
diperlukan untuk memenuhi semua kotak?
2. Gunakan akses internet untuk mendapatkan populasi penduduk di 5 negara
dengan penduduk terpadat di dunia.
a. Nyatakan jumlah tiap-tiap populasi penduduk tersebut dalam bentuk
notasi ilmiah/bentuk baku.
b. Carilah luas wilayah di negara tersebut. Selanjutnya hitunglah kepadatan
penduduk tiap-tiap negara. Nyatakan jawabanmu dalam bentuk baku.
c. Melalui cara yang sama, carilah informasi tentang pertumbuhan penduduk
tiap tahunnya. Selanjutnya perkirakan jumlah penduduk 10 tahun ke
depan di tiap-tiap negara tersebut.
d. Dari informasi yang kamu dapatkan pada butir c, hitunglah kepadatan
penduduk 10 tahun ke depan.
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Uji Kompetensi 1

Perpangkatan dan Bentuk Akar

1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini.

642 +163
45
2. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini
(Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan).

3.

a.

2

8

b.

3

27

(x
Diketahui

n −1

yn )

2n

6+ n

x y

3

senilai dengan xayb. Tentukan nilai

b
.
a

4. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini.
a. y3 × (3y)2					
b.

b 2 y 5 × b3 6 y 2 			

c. (tn3)4 × 4t3
d. (2x3) × 3(x2y2)3 × 5y4
5. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah.
a. 0,00000056				
b. 2.500.000

				

c. 0,98
d. 10.000.000.000.000
6. Hitung hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah.
a. 12 × 23						
b. 7,27 × 102 – 0,5 × 103		
c. (8,32 × 104) : (4 × 10–6)
d. 3,7 × 103 × 5,2 × 10–3
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7. Diberikan x = 24 dan y = 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana.
a. x × y		
b.

x
y

8. Berapakah hasil operasi perpangkatan 4925 – 2465?
9. Berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Tuliskan hasilnya dalam
notasi ilmiah.
10. Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini.
16
a. –8 × 26						c.
24
b. 54 × 50						d.

98
73

11. Tantangan. Pada acara lomba 17
Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan
lomba mengisi air dalam wadah berbentuk
kerucut dengan melewati perjalanan sejauh
5 m. Pada pengambilan awal, tiap peserta
mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap
Sumber: Dokumen Kemdikbud
meter yang ditempuh maka air akan
1
berkurang sebanyak
bagian. Berapakah
10
		air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? (ukuran wadah: diameter = 10 cm
1
dengan tinggi 12 cm. Vkerucut = πr2t).
3
12. Urutkan bilangan berikut ini, dari yang terbesar ke terkecil.
a. 7							d. 0,98 × 104
b. 0,89						e. 0,0045
c. 5,2 × 103

				f. 1.000

13. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 × 108 m/detik. Berapa jauh cahaya bergerak
dalam satu tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah.
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14. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini.
a.

1 3
6 − 42 ) 				c. (64 – 44) : 3
(
2

b. 8 + 3 × (–3)4				d.

15. Dapatkan nilai n dari persamaan berikut ini.
a. 3n = 243					c. 4n = (–2)0
b. 2n + 1 =

1
					d. 48 : 3 = n4
16

16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir
beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu
2,5 × 10–2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana.
17. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi
mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 ×
102 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari
memerlukan waktu selama 2,25 × 108 tahun untuk mengelilingi pusat Galaksi
Bimasakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh
Planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan
gerakan mengelilingi pusat Galaksi Bimasakti dalam satu putaran penuh?
18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 × 10–2 liter darah dalam
setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya, rata-rata jantung manusia berdetak 70
kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun
(1 tahun = 365 hari)? Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, bulatkan sampai
2 tempat desimal.
19. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan Benar (B) atau
Salah (S). Berikan alasanmu.
a.

7

63
27
2
						c.
=
0
=
 
−7
63
5 5

b. (2 × 6)5 = 25 × 65			 d. 43 × 47 = 220		
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20. Sederhanakan bentuk di bawah ini.
a.
b.
c.

 a 5b3c 3   8ac 

×
−3 
 4bc   3bc 
2

2m0 × m 3
4
m3 + −3
m

21. Diberikan x = 27 dan y = 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan
jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana.
a. x3y
x
b.
y
22. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana.
a.

243
						c.
20

50
625

b.

500 						d.
9

49
686

23. Perhatikan tabel berikut ini.
Satuan Panjang

Panjang (dalam meter)

Kilometer

103

Hektometer

102

Dekameter

101

Meter

1

Desimeter

10–1

Sentimeter

10–2

Milimeter

10–3

Mikrometer

10–6

Nanometer

10–9
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Dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini (nyatakan dalam
bentuk perpangkatan)
a. 1 hektometer = .... millimeter
b. 1 kilometer = .... sentimeter
c. 1 dekameter = .... mikrometer
d. 1 desimeter = .... nanometer
24. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua
pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer.
Nama Unsur

Jari-jari Atom

Magnesium

1,44 × 105

Oksigen

4,8 × 104

Pospor

9,6 × 104

Kalsium

1,92 × 105

Barium

2,4 × 105

a. Apakah jari-jari atom Pospor lebih panjang daripada jari-jari atom Magnesium?
b. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil?
c. Berapa kalikah panjang jari-jari atom Barium jika dibandingkan dengan jarijari atom Oksigen?
d. Berapa kalikah panjang jari-jari atom Kalsium jika dibandingkan dengan
jari-jari atom Pospor?
25. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5
liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250
juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk
Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan (30 hari)? (1 liter = 1 dm3)
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