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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penulisan Makalah. 

Rendahnya mutu pembelajaran matematika masih menjadi masalah yang 

serius bagi dunia pendidikan di Indonesia, baik SD, SMP, SMA, maupun 

Perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi matematika masih 

rendah. Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama untuk berusaha 

meningkatkan mutu (kualitas) pembelajaran matematika. Untuk melakukannya 

kita perlu mendiagnosa tingkat pemahaman siswa tentang materi matematika 

kemudian kita cari solusi yang sesuai dengan hasil diagnosa tersebut.  

Pemahaman sangat penting dalam belajar matematika (As’ari, 1998:2). 

Belajar dengan pemahaman merupakan isu yang mendasar dan mendapat 

perhatian dari praktisi pendidikan matematika. Salah satu alasannya adalah belajar 

memahami lebih sukses daripada belajar dengan hapalan (Katona dalam Orton, 

1992:103). Selain itu Hiebert dan Carpenter (1992:65) berpendapat bahwa 

pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam belajar dan setiap 

pembelajaran matematika seharusnya fokus utamanya adalah bagaimana 

menanamkan konsep matematika berdasarkan pemahaman. 

Ada beberapa keuntungan yang dapat dipetik dari pengajaran yang 

menekankan kepada pemahaman. Menurut Hiebert dan Carpenter (1992), 

pengajaran yang menekankan kepada pemahaman mempunyai paling sedikit lima 

keuntungan, yaitu: (1) pemahaman bersifat generatif, artinya bila seseorang telah 

memahami suatu konsep maka pemahaman itu akan mengakibatkan pemahaman 

yang lainnya; (2) pemahaman memacu ingatan, suatu pengetahuan yang telah 

dipahami dengan baik akan diatur dan dihubungkan secara efektif dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang lain, sehingga menjadi mudah diingat; (3) 

pemahaman mengurangi banyaknya hal yang harus diingat; (4) pemahaman 

meningkatkan transfer belajar; dan (5) pemahaman mempengaruhi keyakinan 

siswa, siswa yang memahami matematika dengan baik akan mempunyai 



keyakinan yang positif yang akan membantu perkembangan pengetahuan 

matematikanya. 

Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa memahami suatu konsep 

dengan baik seringkali dilewatkan oleh siswa. Mereka cenderung membaca  

begitu cepat dan terburu-buru dalam menyelesaikan masalah matematika (Fu’ad, 

1993:43). Bila keadaan ini terus berlanjut, tentu mengakibatkan dangkalnya 

pengetahuan yang diperoleh siswa karena kurangnya pemahaman. Padahal, dari 

sudut pandang psikologi, khususnya psikologi kognitif yang berkembang akhir-

akhir ini, belajar matematika haruslah dengan pemahaman (Hiebert dan 

Carpenter, 1992:65). 

Sistim persamaan linier dua variable, merupakan bagian dari aljabar yang 

diberikan kepada siswa SMP kelas 8 semester ganjil. Menurut pengalaman 

penulis , materi ini banyak ditakuti siswa, karena mereka tidak begitu memahami 

konsep. Diantara siswa ada yang bisa menyelesaikan soal, tapi mereka tidak 

mengerti maksudnya. Dia hanya mengerjakan soal mengikuti contoh yang 

diberikan oleh gurunya, baik dengan metode grafik, substitusi , maupun eliminasi.  

Guru seharusnya dalam menyajikan materi kepada siswa. berdasarkan 

pengalaman yang dipahaminya, terutama dari pengalaman kehidupan sehari-hari 

yang dialaminya. 

Menurut penulis, pengajaran dan pembelajaran matematika untuk 

memahami konsep dan ketrampilan sangat baik dan cocok menggunakan 

pendekatan realistic. Karena metode ini kita memulainya bisa dari kehidupan 

nyata, kongkrit, semi kongkrit, semi abstrak, kemudian sampai keabstrak. 

Beberapa Negara yang menerapkan pengajaran realistic, antara lain : Inggris, 

Jerman, Denmark, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan, Brazil, USA, Jepang, 

dan Malaysia (de Lange, 1996). 

Pemahaman konsep sistim persamaan linier dua variable, sangat penting 

bagi siswa, terutama bagi siswa yang akan melanjutkan ketingkat berikutnya, baik 

SMK maupun SMA materi ini akan dijumpainya lagi, bahkan sampai perguruan 

tinggi. 

  



B.  Masalah atau Topik Bahasan 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka focus dari penulisan makalah ini 

adalah bentuk pembelajaran realistik yang dapat meningkatkan pemahaman siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Gandusari Blitar terhadap konsep dan ketrampilan sistim 

persamaan linier dua variabel, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.  Bagaimana bentuk pembelajaran dengan pendekatan realistik yang dapat   

     meningkatkan  pemahaman siswa terhadap konsep dan ketrampilan sistim    

      persamaan   linier dua variabel? 

2.  Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran pemahaman konsep dan          

      ketrampilan   Sistim persamaan linier dua variabel dengan   pendekatan    

      realistik? 

 

 C.  Tujuan Penulisan Makalah 

 Penulisan makalah ini dilaksanakan untuk mendapat gambaran yang jelas, 

dan mendalam tentang: 

1.  Bentuk pembelajaran dengan pendekatan realistik yang dapat meningkatkan   

     pemahaman siswa terhadap konsep dan ketrampilan sistim persamaan linier    

     dua  variabel.  

2.  Respon siswa terhadap pembelajaran  konsep dan ketrampilan dengan   

      pendekatan  realistik. 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



BAB II 

PAPARAN PEMBELAJARAN INOVASI 

 

A. Proses Pembelajaran Inovasi 

 Akhir-akhir ini pembelajaran matematika lebih menekankan kepada siswa 

untuk mengkonstuksi sendiri pengetahuan matematika yang dipelajari melalui 

konteks atau budaya dan dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Siswa 

diberi kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dipelajari, 

sedangkan guru hanya akan memberikan bantuan jika diperlukan. 

 Pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivistik menurut 

Hudoyo(1998:7) mempunyai ciri-ciri: (a) siswa terlibat aktif dalam belajarnya; (b) 

informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu 

dengan skemata yang dimiliki siswa, dan (c) orientasi pembelajaran adalah 

investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. 

 

I.  Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Realistik  

 Pembelajaran  matematika akan bermakna bagi siswa apabila 

pembelajarannya dimulai dengan masalah-masalah realistik, dan siswa diberi 

kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri sesuai dengan 

skema yang dimiliki dalam pikirannya. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

refleksi, interpretasi dan mencari strategi  yang sesuai (Marpaung, 2001:3).  

 Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika harus dipahami sebagai 

keaktifan melakukan matematisasi baik horizontal maupun vertical yang memuat 

kegiatan refleksi, interpretasi dan internalisasi. Mula-mula matematisasi 

berlangsung secara horizontal dan dengan bimbingan guru, siswa melakukan 

matematisasi vertical. Dengan demikian ide utama dari pendekatan realistic ini 

adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali tampilan 

matematika dengan melakukan matematisasi. Hal ini sesuai dengan pandangan 

kontruktivisme yang menganggap bahwa pengetahuan merupakan kontruksi dari 

seseorang yang mengetahui (Suparno, 1997:18). 

 Pengertian pembelajaran matematika menurut pandangan kontruktivistik 

dan pembelajaran realistik maka pembelajaran kontekstual atau pembelajaran 



realistic sejalan dengan pembelajaran konstruktivistik, terutama konstruktivistik 

social. Pembelajaran realistic menekankan konteks atau masalah realistik sebagai 

awal pembelajaran dan menggunakan strategi kooperatif.  Salah satu gagasan dari 

konstruktivistik  social adalah keaslian atau pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi di mana siswa secara aktif berada dalam kegitan yang secara langsung 

sesuai dengan aplikasi pembelajaran dan menggunakan tempat dengan suatu 

budaya yang sama sebagai strategi aplikasi.  

 Selama ini sering terbalik, banyak di beberapa sekolah menerapkan system 

pembelajaran matematika dengan matematisasi vertical, kemudian menuju 

horizontal dalam arti mereka mendahulukan hal-hal yang abstrak, kemudian 

mengaplikasaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa diawal pelajaran 

sudah menemukan hal-hal yang abstrak yang tidak mengena pada pengetahuan 

anak, yang akan menimbulkan prustasinya anak. 

 Prinsip-prinsip pembelajaran matematika realistik yang harus dipenuhi ada 

tiga, yaitu: 

1. Penemuan terbimbing dan matematisasi progresif. 

     Melalui topic-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengalami proses yang sama untuk membangun dan menemukan kembali tentang 

ide-ide dan konsep-konsep matematika. 

 

2. Fenomonologi didaktis                                                                                                                        

  Fenomena pembelajaran menekankan pentingnya masalah kontekstual 

untuk memperkenalkan topic-topik matematika kepada siswa. Topik-topik ini 

dipilih untuk dua pertimbangan, yaitu: (a) kecocokan aplikasi konteks dalam 

pengajaran dan (b) kecocokan dampak dalam proses prosedur, aturan, dan model 

matematika yang harus dipelajari tidaklah harus disediakan dan diajarkan oleh 

guru, tetapi siswa yang harus berusaha untuk menemukan dan menampungnya 

dari masalah kontekstual tersebut. 

3. Model dikembangkan sendiri 

 Prinsip ini untuk menghubungkan antara pengetahuan informal dan formal 

dari siswa. Saat mengerjakan contekstual problem siswa mengembangkan cara 

mereka sendiri. Sebagai konsekwensinya dari keabsahan yang diberikan kepada  



siswa untuk memecahkan masalah memungkinkan muncul berbagai model hasil 

pemikiran siswa. 

 

II . Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik. 

 Menurut Suwarsono(2001:5-10) kekuatan atau kelebihan pembelajaran 

matematika realistik antara lain memberikan pengertian yang jelas kepada siswa: 

(1) tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan 

tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia; (2) matematika 

adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri 

oleh siswa dan oleh orang lain tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar 

matematika; (3) cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, 

dan tidak usah harus sama antara orang yang satu dengan yang lainnya; (4) 

mempelajari matematika proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan 

untuk mempelajari matematika orang harus menjalani sendiri proses itu dan 

menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan guru; (5) 

memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain 

yang juga dianggap unggul yaitu antara lain pendekatan pemecahan masalah, 

pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan pembelajaran yang berbasis 

lingkungan. 

 Kelemahan pembelajaran matematika realistik menurut Suwarsono antara 

lain: (1) pencarian soal-soal yang kontekstual tidak selalu mudah untuk setiap 

topik matematika yang perlu dipelajari siswa; (2) penilaian dalam pembelajaran 

matematika realistik lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional; (3) 

pemilihan alat peraga harus cermat sehingga dapat membantu proses berpikir 

siswa. 

 Cara mengatasi kelemahan pembelajaran matematika realistik dapat 

dilakukan upaya-upaya antara lain: (1) memotifasi semua siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran; (2) memberikan bimbingan kepada siswa yang 

memerlukan; (3) memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk dapat 

menemukan dan memahami konsep, dan (4) menggunakan alat peraga yang 

sesuai sehingga dapat membantu proses berpikir siswa, maka pembelajaran 



matematika dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika. 

 

B. Proses Penilaian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembelajaran di kelas besar. 

Jumlah siswa dalam kalas ada 44 siswa. Terdiri dari 39 siswa kelas VIII F regular, 

ditambah 5 siswa kelas VIII terbuka yang kemampuannya paling rendah. Dari 

jumlah 44 siswa tersebut, dibagi menjadi 11 kelompok dan masing-masing terdiri 

dari 4 siswa. 

 

Penilaian Tahap I  

 Kerja kelompok, siswa diberi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

yang ada kaitannya dengan materi sistim persamaan linier dua variable. Soal 

pertanyaan mengarah pada soal open ended, siswa berdiskusi, soal dibahas 

dikerjakan dengan  cara mereka sendiri, di sini tujuannya untuk menanamkan 

pemahaman konsep pada diri siswa. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dan 

beberapa siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian guru 

bersama siswa membahas hasil kerja kelompok. Hasil kerja siswa dinilai oleh 

guru kalau bisa saat itu juga.  

 

Penilaian Tahap ke II 

 Sama seperti tahap I, cuma soal ditingkatkan tingkat kesukarannya, 

tujuannya untuk meningkatkan lebih dalam pemahaman konsep siswa. 

 Dari pengalaman dua permasalan tadi dengan pertanyaan, guru membawa 

siswa kekehidupan matematisi vertical system persamaan linier dua variable baik 

dengan cara pengerjaan grafik, eliminasi maupun substitusi. 

 

Penilaian tahap ke III 

 Dalam tahap ini siswa diberi tugas individu/mandiri, baik soal horizontal 

maupun soal vertical. Hasil kerja siswa dikumpulkan dan dinilai. 

 



 Penilaian tahap I dan Tahap ke II dari masing-masing kelompok, setiap 

siswa diberi nilai sama  sesuai dengan nilai yang  diperolehnya. Kemudian nilai 

digabungkan seluruhnya dengan rumus: 

 

           N  =  
5

321 MKK ++  

 

            N    =  Nilai akhir siswa. 

             K1  =   Nilai hasil kerja kelompok tahap I 

             K2  =  Nilai hasil kerja kelompok tahap II 

  M    =   Nilai hasil kerja mandiri. 

 

C. Laporan hasil Akhir Pembelajaran 

 Nilai yang diperoleh 44 siswa, yang terdiri dai 39 siswa regular ditambah 

5 siswa terbuka untuk kerja kelompok tahap I, kerja kelompok tahap II, nilai kerja 

mandiri, dan nilai akhir yang diperoleh siswa sebagai berikut: 

 

NO NAMA SISWA K1 K2 M N 

1.  ADI SURYA 100 30 65 65 

2. AGUS WIYONO 100 100 100 100 

3. APRILIA DYAH P 100 100 75 85 

4. CICILIA APRIL LINA 100 100 40 64 

5. DENI WICAKSONO 100 100 100 100 

6. DEPI SYAHPUTRA 100 100 100 100 

7. DEVI SEPTIANA SARI 100 100 100 100 

8. EDO SADEWO  A.M 100 30 60 62 

9. EMILIAWATI 100 100 30 58 

10. FENDY PRASETYO 100 100 100 100 

11. FITRI  DIAN LESTARI 100 100 30 58 

12.  FITRIA NUR LAILI 100 100 80 88 

13. IIN SUMARSIANA 100 30 40 50 

14. JONI KURNIAWAN 100 100 100 100 



15. KRISTINA WIDIAWATI 100 100 75 85 

16. LINDA AYUWIDARI 100 30 75 71 

17. M. RIZAL SOLIKIN 100 30 65 65 

18. MARDIAH 100 100 30 58 

19. MUHAMAD SYAIFUL A. 100 30 80 76 

20. MUHAMAD ALIM YUSUF 100 100 100 100 

21. NURHUDA TRI ABADI 100 30 75 71 

22. NURIS DWI C.C.A 100 100 75 85 

23 PUJI SEPTI TRI LESTARI 100 100 75 85 

24 PUTRI INTAN N.S 100 100 75 85 

25 REVIRA RIZKA ARLINI 100 100 60 76 

26 RIDA SANTOSO 100 100 100 100 

27 RYAN DHIKA FAJAR A 100 30 60 62 

28 SAMUEL NOVRIANTO 100 100 100 100 

29 SAPTOWAHYU WIDODO 100 30 60 62 

30 SUGIATI 100 100 80 88 

31 SUMARDI 100 100 60 76 

32 VIVIN KURNIAWATI 100 100 100 100 

33 WAHYU DWI ASTUTI 100 100 100 100 

34 WAHYU PUJI LESTARI 100 100 80 88 

35 WAHYUNI 100 30 75 71 

36 WIJI UTAMI 30 20 30 28 

37 YUWANIDA DEVINTA 100 100 80 88 

38 DEWI WULANSARI 100 100 75 85 

39 DIAN MERLIN MITURAN 30 20 40 34 

40 LELA INDAH PRATIWI 100 100 60 76 

41 MELIK RIWANTI 30 20 30 28 

42 NINING HARI SANTI 100 30 40 50 

43 RITA MAULASARI 30 20 40 34 

44. AGUNG BAHARI  100 30 60 62 

 RATA-RATA 93.64 73.64 69.89 71.89 

 



Dari data di atas, hasil penilaian: 

     1. Kerja kelompok tahap I 

         a.  Rata-rata nilai yang diperoleh siswa 93.64 

         b.  Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 ada 90,91% 

 

     2. Kerja kelompok tahap II  

          a. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa  73.64 

          b.  Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 ada 64 % 

 

     3. Kerja mandiri/individu tahap III  

          a. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa  69.89 

          b.  Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 ada 61,37 % 

 

      4. Nilai terakhir yang diperoleh siswa 

          a. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa  71.89 

          b.  Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 ada  68.2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

PENUTUP 

 

 Bab III ini berisi kesimpulan dari Bab II dan saran-saran. 

A. Kesimpulan 

     1. Nilai rata-rata dari kegiatan I, II, III dan nilai akhir yang diperoleh siswa,  

         Lebih dari 65. berarti seluruh kegiatan berhasil, karena untuk bidang   

          studi matematika disekolah kami minimal 65. 

 

     2. Dilihat dari kwantitas, hasil dari kegiatan I yang mendapat nilai lebih dari 

          atau sama dengan 65, ada 90,91 %, berhasil, kerena melampaui 75 %. 

          Sedangkan untuk kegiatan II, III perlu perbaikan, karena yang mendapat    

          Nilai di atas 65, di bawah 75 %.   

 

      3. Dilihat dari hasil nilai yang diperoleh siswa dan kegiatan belajar siswa                      

          bentuk pembelajaran dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan   

          pemahaman siswa terhadap konsep dan ketrampilan sistim persamaan linier              

          dua variable, dan respon siswa terhadap pembelajaran  konsep dan  

           ketrampilan   dengan  pendekatan realistic cukup baik. 

 

B. Saran-saran 

        Materi sistim persamaan linier dua variable dapat diperdalam dengan 

membaca buku-buku LKS, internet, dan masih banyak buku lain yang memuat 

materi itu, baik bagi siswa maupun guru sabagai pasilitator. 
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Permasalahan Tahap I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi membahas masalah I 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru bersama siswa membahas permasalahan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan  II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi Masalah ke II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempresentasikan Kerja Kelompok 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru bersama siswa membahas masalah II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Berfikir menuju ke hal Yang Abstrak. 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

                              Satuan Pendidikan          :    SMP N 1  Gandusari 
                              Mata Pelajaran                :    Matematika 
                              Kelas Semester                :    VIII/Ganjil 
                              Alokasi Waktu                :    2x 40 menit 
                               Standar Kompetensi       :    Memahami SPLDV 
                               Kompetensi Dasar          :     Masalah sehari-hari berkaitan        
                                                                            dengan  SPLDV 
                               Indikator                         :     Menyelesaikan Masalah sehari-  
                                                                             hari  Yang berkaitan SPLDV   
                                                                             dengan  metode grafik  
                                                                             

  
a. Tujuan Pembelajaran: 
     1. Siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang   
         berkaitan dengan SPLDV 
      2. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal SPLDV dengan metode grafik 
 
E.  Materi Pokok: 
      Sistim persamaan linier dua variabel 
 
F.  Metode Pembelajaran: 
       Diskusi Kelompok, presentasi hasil, Tanya jawab, dan pemberian tugas 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
     1. Pendahuluan. 
         a.  Guru menyampaikan salam. (2 menit) 
         b.. Guru Mendiskusikan bersama siswa PR yang sulit  (5menit)               
         c.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  (3menit)                              
 
     2. Kegiatan Inti 

  
a. Siswa membuat kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang.  (2 menit)        
b. Guru membagikan LKS  ke masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan        (2 menit) 
c. Siswa mendiskusikan LKS  (15 menit)                                                                      
d. Guru minta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi.(10 

menit) 
 

  Jawaban siswa (harapan guru): 
 
 
  



 Alternatif Pertama :  
 
 
 
                                =    Rp 20.000,00  dan                      =  Rp 10.000,00 
 
 
  
Alasan :  20.000  +   10.000  =  30.000    (benar)                                                            
                20.000  +  2(10.000)  =  20.000  +  20.000 = 40.000 (benar) 

 
 
             Alternatif Kedua:  
 
 

 
                           +                              =   Rp 30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             +                                                 =  Rp 40.000,00  
 
   
           Rp 30.000,00                       Rp 10.000,00 
 
 
 
 
 
 
                                +                                          =     Rp 30.000,00          
 
 
  Rp 20.000,00                      Rp 10.000,00   
 
 
Keterangan: 
1. Bisa muncul jawaban lain dari siswa, selama dia memberikan alasan      

benar, maka guru menguatkan jawaban mereka, dan itu yang 
diharapkan,  

        karena cara penyelesaian terbuka (open ended). 
 



2. Saat siswa bekerja guru memperhatikan kegiatan siswa. Andaikan 
siswa  tidak  menemukan cara penyelesaian, maka guru menurunkan      

      pertanyaan  ke yang lebih mudah, sampai siswa menemukan cara     
      penyelesaian. 

 
  3.   Selama KBM berlangsung, guru tidak menerangkan, guru hanya         
        memberikan  pertanyaan-pertanyaan baik untuk menggali   
        pengetahuan siswa yang sudah  dimiliki  maupun pengetahuan baru     
        yang kita  rangkai (akomodasikan) dengan  pengalamannya.  
 
4. Setiap siswa menjawab persoalan baik salah maupun benar harus     
      memberikan  alasan, sehingga kalau dia menjawab salah tahu   
      kesalahannya. Akhirnya dia mengerti benar konsep yang  
      dipelajarinya (tuntas)        

          
e. Guru memberi arahan bersama-sama untuk menyimpulkan masalah 

tersebut.   (5 menit) 
f.  Guru membawa siswa dari kehidupan informal ke matematika formal. 

(1 menit) Dengan memberikan pertanyaan: 
 “ Adakah pasangan harga lain yang memenuhi kedua kegiatan di atas ?, 
dan apa alasanmu?” 

 
g. Siswa menyelesaikan masalah  (5 menit ) 
 
     Mungkin siswa  bisa menjawab tapi tidak bisa memberikan alasan. Pada     

               kesempatan ini mereka diajak ke dunia vertical dengan memberikan        
               masalah  Andaikan harga kaos adalah x dan harga topi y apa yang kamu  
               peroleh? 
 
               Jawaban siswa: 
       
                  x + y =  30.000    dan   x  + 2y  =  40.000 
 

h. Guru memberikan pertanyaan;  (1 menit) 
Coba kamu gambar grafik dari dua persamaan tersebut pada buku strimi. 
Dalam hal ini siswa bisa menyelesaikannya, karena grafik persamaan 
linier  Sudah dipelajari pada bab sebelumnya. 

 
i. Jawaban Siswa ( 15 menit) 

 
 

x  + y   =  30.000                                       x  + 2y  =  40.000 
              x  = 0          y  =  30.000                             x = 0         y  =  20.000 
               diperoleh titik (0,30.000)                          diperoleh titik (0,20.000) 
 
              y  = 0        x = 30.000                                  y = 0         x = 40.000                                 
               Diperoleh titik (30.000,0)                          diperoleh titk (40.000,0) 
  



 
          
                     y 
 
             50.000     •  
 
 
              40.000    •   
 
 
              30.000    • 
 
 
              20.000    • 
 
 
             10.000     • 
 
 
•                . •                   . •            •             •               •                •                     
                          0         10.000  20.000    30.000    40.000    50.000            x 
 
 
 
 
 
 
 
     j.  Pernyataan apa  yang kamu peroleh  dari grafik di atas? (10 menit) 
 
          Jawaban Siswa Yang diharapkan: 
 
          1. Titik potong kedua garis adalah (20000,10000) artinya x = 20000 dan y =  
              10.000. jadi harga 1 kaos = Rp 20.000,00  dan harga 1 topi = Rp 10.000. 
          
          2.  Kedua garis berpotongan  hanya pada satu titik, sehingga dapat  
               disimpulkan  hanya sepasang bilangan yang dapat memenuhi dua    
                persamaan di atas, dengan  kata lain hanya harga kaos Rp 20.000,00 dan   
                harga topi Rp10.000,00 yang  dapat memenuhi dua kegiatan belanja di      
                atas (tidak ada harga lain). 
        
 
        3. Penutup. 
                a.  Siswa diberi  PR dari buku latihan.(2menit) 
                 b.  Guru menyampaikan salam.(2menit) 
 
 
 



H. Evaluasi /Penilaian 
 
      1.  Pak Ali membeli 2 kaos dan 2 topi  seharga Rp 44.000,00. Kemudian dia       
           belanja   lagi  1 kaos dan 3 topi dengan harga Rp 30.000,00.  Hitung berapa   
           harga 1 kaos  dan 1 topi. 
           
           Keterangan  
           Semua jenis kaos dan jenis topi yang dibeli sama  
 
       2. 2x  +  4y  =  8   dan    4x - 2y  =  6 
             
           Tentukan nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan di atas, dan   
            gunakan metode grafik. 
 
 
 
          Kepala SMPN 1 Gandusari                                  Guru Bidang Studi 
 
 
 
 
 
 
          Drs Suroyo MPd.                                                      Warman, SPd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Kunci Jawab dan Skor Penilaian: 
1. 
 
 
                                                              +                                        = Rp44.000,00                                 
                                                                                                                                                     
 
 
                                               Rp 22.000,00 
 
 
               Skor  :   3 
 
      
 
                                    +                                                                  =   Rp 30.000,00            
 
 
 
                 Rp 22.000,00                             Rp 8.000,00 
 
 
                 Skor : 3 
 
     
       
 
 
                                             +                                    =   Rp 8.000,00 
 
 
                                                      Rp 4.000,00 
 
 
 
                        Skor : 1 
 
 
 
                                            +                                       =   Rp 22.000,00       
 
 
                Rp 18.000,00 
 
 
                        Skor :   2 
 
          Jadi harga 1 kaos = Rp 18.000,00   dan harga 1 topi = Rp 4.000,00 



 
                         Skor :    1 
 
    
   2.    2x  +   4y   =   8            dan              4x   -    2y    =     6 
         
             x  =  0           y = 2                              x = 0         y =  -3 
            diperoleh titik (0,2)                            diperoleh titik  (0,-3) 
        
             y =  0          x = 4                                 y = 0          x = 1½] 
             diperoleh titik (4,0)                             diperoleh titik (1½,0)       
 
                       skor  =  2                                        skor   =  2               
 
 
                             y 
                                                                       Titik potong kedua garis adalah  (2,1) 
                              3 •                                     Sehingga nilai x = 2  dan  nilai  y = 1 
 
                             2  •                                                       skor = 1 
                               
                              1 • 
 
              •       •         •         •         •        •       •       •       •        •                                                        
           -2      -1      0           1        2       3      4     5       6          7         x 
                            -1 • 
 
                           -2  • 
                                                        skor = 5 
                            -3 • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEMBAR KERJA SISWA  I 
                                                      (kerja kelompok) 
 
Pak Budi  berbelanja ke Pasar. 
 
Pertama dia membeli 
 
 
 
       
                                              +                                =     Rp 30.000,00 
 
      
 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 
  Kedua  dia membeli 
                                                                                                                                                    
 
 
 
                                          +                                                  =    Rp.40.000,00   
 
                
 
 
 
                       
   Diskusikan dalam kelompokmu dengan caramu sendiri. 
   Berapa harga 1 kaos dan harga satu topi ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA SISWA  II 
                                                       (kerja kelompok) 

 
 
Pak Soleh berbelanja ke Super Market. 
 
Pertama dia membeli 
 
 
 
       
                                          +                                  =     Rp 50.000,00 
 
      
 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 
  Kedua  dia membeli 
                                                                                                                                                    
 
 
 
                                          +                                                =    Rp.35.000,00   
 
                
 
 
 
                       
   Diskusikan dalam kelompokmu dengan caramu sendiri. 
   Berapa harga 1 kaos dan harga satu topi ?     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEMBAR KERJA SISWA  III 
(mandiri/individu) 

   
 
 

      1.  Pak Ali membeli 2 kaos dan 2 topi  seharga Rp 44.000,00. Kemudian dia       
           belanja   lagi  1 kaos dan 3 topi dengan harga Rp 30.000,00.  Hitung berapa   
           harga 1 kaos  dan 1 topi. 
           
           Keterangan  
                      Semua jenis kaos dan jenis topi yang dibeli sama  
 
       2. 2x  +  4y  =  8   dan    4x - 2y  =  6 
             

Tentukan nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan di atas, dan 
gunakan  metode grafik. 
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